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Politieraad eerste zitting  
dinsdag 12 februari 2019 

 

 
Aanwezig:   
Voorzitter Dirk Van Mechelen, Burgemeester Kapellen  
Lid van rechtswege Rik Frans, Burgemeester Stabroek  
Raadsleden Sarah Buchmann, Rune Bastiaenssens, Pieter Buysse, Lieve 

Calle, Freddy Clee, Lieve De Block, Marc De Smet, Victor 
Dieltjens, Koen Helsen, Luc Janssens, Pharaïlda Kwick, Vital 
Lambert, Luc Lamine, Jan Schouwaerts, An Sorée, Christel Van 
Haute, Peter Vanalme 

   
Korpschef HCP Luc Gers  
Secretaris Inge Van Meel  
   
Verontschuldigd: -  
Afwezig: -  

 
 

 
De voorzitter opent de zitting om 19u00 in de Raadszaal van het Gemeentehuis – Christiaan 
Pallemansstraat  71 - 2950 Kapellen 
  

POLITIEZONE NOORD

 2950 – KAPELLEN Christiaan Pallemansstraat 57
 03/660.09.30 -  03/660.09.69 
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Installatie van de nieuwe politieraad 

 

01. Installatie van de politieraad 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraadsleden leggen, in handen van de voorzitter, de eed af. 

 
 

02. Eedaflegging van de verkozen politieraadsleden – ondertekening akte van 
eedaflegging 

 
Zie punt 01. 
 
 

03. Vaststelling van het reglement van orde van de politieraad 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad keurt tijdens een mondelinge stemming met 18 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 0 onthoudingen het reglement van orde goed. Stemming waaraan 18 
politieraadsleden deelnemen. 

 
 

04. Delegatie benoemingsbevoegdheid van de politieraad naar het politiecollege 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad beslist tijdens een mondelinge stemming om de benoemingsbevoegdheid 
over te dragen aan het politiecollege met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen. Stemming waaraan 18 politieraadsleden deelnemen. 
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Openbare zitting 

 
01. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering – openbare zitting 

 
Het verslag van de zitting van 11 december 2018, openbaar gedeelte, wordt goedgekeurd. 

 
 

02. Aanduiding vertegenwoordiger “IGEAN dienstverlening” en “IGEAN milieu & veiligheid” 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Artikels: 
Artikel 1: 
De politieraad duidt volgende vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor IGEAN 
dienstverlening: 
Algemene vergadering 
Vertegenwoordiger: DE SMET Marc - Sevenhanslei 93, 2950 Kapellen 
Plaatsvervanger: DE BLOCK Lieve – Engelselei 32, 2950 Kapellen 
 
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
 
Artikel 2: 
De politieraad duid volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN 
milieu & veiligheid: 
Algemene vergadering 
Vertegenwoordiger: SCHOUWAERTS Jan - Pieter Jozef Tijsmanslaan 22, 2940 Stabroek 
Plaatsvervanger: SOREE An – Grote Molenweg 172, 2940 Stabroek 
Adviescomité veiligheid 
Vertegenwoordiger: SCHOUWAERTS Jan – Pieter Jozef Tijsmanslaan 22, 2940 Stabroek 
 
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 

 
 

03. Begroting 2019: voorlopige twaalfden 

 
Vermits de Begroting 2019 inmiddels werd goedgekeurd, wordt dit punt geschrapt. 
 
 

04. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot aankoop van 3 voertuigen 
(1 voertuig dienst verkeer + 2 voertuigen algemeen gebruik) 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot aankoop van 3 voertuigen via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van 
115.000,00 €. 
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05. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot aankoop van 14 PC’s 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot aankoop van 14 PC’s via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van  
14.000,00 €. 

 
 

06. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot aankoop van elektrische 
fietsen (+/- 35) – project E-bike 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot aankoop van elektrische 
fietsen voor het project E-bike via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor 
een begroot bedrag van 95.000,00 €. 

 
 

07. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot inrichten van een Salduz-
lokaal 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot het inrichten van een Salduz-
lokaal via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van 
18.000,00 €. 

 
 

08. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot verbouwingswerken aan 
het commissariaat te Kapellen 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot verbouwingswerken aan het 
commissariaat te Kapellen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een 
begroot bedrag van 225.000,00 €. 
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09. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot virtualisatie van de server 
(= servers dubbel uitvoeren om uitval te voorkomen) 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot virtualisatie van de server via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van  
27.500,00 €. 

 
 

10. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot aanpassingswerken van 
de redactiezaal 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot aanpassingswerken van de 
redactiezaal via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot 
bedrag van 15.000,00 €. 

 
 

11. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot aanpassingswerken aan 
het lokaal wijk-verkeer 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot aanpassingswerken aan het 
lokaal wijk-verkeer via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot 
bedrag van 15.000,00 €. 

 
 

12. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot vernieuwing van de 
telefonie 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot vernieuwing van de telefonie 
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van 
14.000,00 €. 
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13. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot aankoop van 4 
dienstfietsen (waarvan 3 elektrische fietsen) 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot aankoop van 4 dienstfietsen 
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van 
10.000,00 €. 

 
 

14. Logistiek – raming en wijze van gunning om over te gaan tot leasing van 2 moto’s t.b.v. 
de dienst interventie/verkeer 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot leasing van 2 moto’s via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 
 

Besloten zitting 

 

01. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering – besloten zitting 

 
Het verslag van de zitting van 11 december 2018, besloten gedeelte, wordt goedgekeurd. 

 
 

02. Berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Artikels: 
Artikel 1: 
( X ) De politiezone verzoekt om de berekening van de presentiegelden over te laten aan 

het SSGPI. 
(    ) zelf in te staan voor de berekening van de presentiegelden (rekening houdend met de 

bestaande aangifteverplichting) 
 
Artikel 2: 
Dit besluit treedt in werking vanaf 12 februari 2019. 
 
Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan: 

- de betrokken raadsleden; 
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- de korpschef; 
- de bijzonder rekenplichtige; 
- het SSGPI (t.a.v. de bevoegde satelliet). 

 
 

03. Personeelsbeheer – Kennisgeving aanwerving INP Interventie 

 
 

04. Personeelsbeheer – Kennisgeving aanvraag vierdagenweek met premie  

 
 
De voorzitter sluit de zitting om 20u11. 
 
 

 
Namens de politieraad, 

 
De secretaris, De Burgemeester - Voorzitter 
Inge Van Meel Dirk Van Mechelen                  

 


