PZ ARRO IEPER

Politieraad van donderdag 6 juni 2019
Lijst met beknopte omschrijving overeenkomstig art. 85 van de wet van 07/12/98

OPENBARE ZITTING:
Punt 1 van de dagorde:

PV van de zitting van 14 maart 2019 – goedkeuring

Punt 2 van de dagorde:
Eedaflegging en installatie van raadsleden
Marjan Chapelle en Maxim Vermeeren leggen de eed af en de voorzitter verklaart hen als
politieraadsleden geïnstalleerd.
Punt 3 van de dagorde:
Jaarrekening 2018 – vaststelling
De jaarrekening van 2018 wordt goedgekeurd.
Punt 4 van de dagorde:
Dossier verkeersveiligheid 2019 - goedkeuring
In het kader van verkeersveiligheid wordt goedkeuring verleend aan de budgetten voor verderzetting
van onderstaande initiatieven:
- Werkingsmiddelen: 100.000 euro
- Personeelskost:
331.600 euro
- Investeringen:
20.000 euro
Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot de contractuele aanwerving van één consulent (Lokaal
InformatieKruispunt), één assistent (Verkeer) en drie agenten van politie.
Punt 5 van de dagorde:

Aankoop van elektrische fietsen – voorwaarden en wijze van gunnen –
vaststelling
Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot de aankoop van 4 elektrische damesfietsen en 2
elektrische mountainbikes.
Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
via prijsvraag bij verschillende leveranciers. De lijst van de leveranciers wordt tevens goedgekeurd.

Punt 6 van de dagorde:
Aankoop van scooters – voorwaarden en wijze van gunnen – vaststelling
Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot de aankoop van 3 scooters, uitgerust als
politievoertuig.
Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
via prijsvraag bij verschillende leveranciers. De lijst van de leveranciers wordt tevens goedgekeurd.
Punt 7 van de dagorde:

Aanpassing doucheruimtes hoofdcommissariaat + voorziening van
droogmogelijkheden voor kledij - voorwaarden en wijze van gunnen –
vaststelling
Goedkeuring wordt verleend voor de uitvoering van de aanpassingswerken aan de douches en om te
kijken voor droogmogelijkheden.

Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
via prijsvraag, gekoppeld aan een plaatsbezoek door verschillende firma’s. De lijst van de leveranciers
wordt tevens goedgekeurd.
Punt 8 van de dagorde:

Opdracht voor het afsluiten van verzekeringen – voorwaarden en wijze van
gunnen – vaststelling
Goedkeuring wordt verleend om een opdracht op te starten voor het opnieuw afsluiten van de
verzekeringen en dit voor een periode van 4 jaar.
Hiervoor wordt beroep gedaan op de openbare procedure.

Punt 9 van de dagorde:

Uitvoering van schilderwerken in het LC Moorslede – voorwaarden en wijze
van gunnen – vaststelling
Goedkeuring wordt verleend voor de uitvoering van de schilderwerken in het lokaal commissariaat van
Moorslede.
Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
via prijsvraag, gekoppeld aan een plaatsbezoek door verschillende firma’s. De lijst van de leveranciers
wordt tevens goedgekeurd.

Punt 10 van de dagorde:
Aankoop van ICT-materiaal – goedkeuring voorwaarden en gunning
Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot de aankoop van onderstaand informaticamateriaal:
- Perceel 1a: 35 vaste PC’s via het IT raamcontract van stad Brugge bij de firma Realdolmen uit
Huzingen.
- Perceel 1b: 35 toetsenborden met e-ID lezer en muizen via het raamcontract FORCMS-AIT-091-2 bij
de firma firma Lyreco uit Vottem (Luik).
- Perceel 2: 40 x 24" breedbeeldmonitors via het raamcontract FORCMS-AIT-091-1 bij de firma
Priminfo nv uit Noville-les-bois.
- Perceel 3a: 12 breedbeeldlaptops 15" via het IT raamcontract van stad Brugge bij de firma
Realdolmen uit Huzingen.
- Perceel 3b: 12 draadloze muizen via het raamcontract FORCMS-AIT-091-2 bij de firma firma Lyreco
uit Vottem (Luik).
- Perceel 4: 1 onderzoekstoren voor LCCU via het IT raamcontract van stad Brugge bij de firma
Realdolmen uit Huzingen.
Punt 11 van de dagorde:
Beslissingen m.b.t. aanwerving en benoemingen – aktename
- Aktename van de beslissing van het politiecollege d.d. 15/03/19 m.b.t. de statutaire indienstneming
van 1 assistent voor de functie calltaker en de contractuele indienstneming van 2 assistenten (voor
de functie assistent LC Poperinge/Vleteren en de functie assistent LC Ieper/personeelsbeheer).
- Aktename van de beslissing van het politiecollege d.d. 15/03/19 + erratum van 26/04/19 m.b.t. de
vacantstelling van ambten in de mobiliteitscyclus 2019-02.
- Aktename van de beslissing van het politiecollege d.d. 15/03/19 m.b.t. de verlenging van het contract
van 1 consulent kwaliteitszorg voor 1 jaar, en de goedkeuring om over te gaan tot een nieuwe
contractuele aanwerving van bepaalde duur (1 jaar), indien betrokkene niet ingaat op het aanbod tot
verlenging van het contract.
- Aktename van de beslissing van het politiecollege d.d. 17/05/19 m.b.t. de benoemingen in navolging
van de mobiliteitscyclus 2019-01.
Punt 12 van de dagorde:

Uitspraak in eerste aanleg m.b.t. het dossier hoofdcommissariaat – inname
standpunt m.b.t. hoger beroep
Goedkeuring wordt verleend om hoger beroep aan te tekenen in de zaak met rolnummer 18/610/7.
De politiezone zal in deze zaak verder worden vertegenwoordigd door Meester Stefaan De Rouck.
Goedkeuring wordt verleend vanuit de politiezone om Architect ir. Ignace Deconinck uit Veurne als
expert aan te stellen in deze zaak.

Toelichting financiële werking PZ arro Ieper (rekenplichtige)

BESLOTEN ZITTING:
Punt 1 van de dagorde:

Arbeidsongevallen - toekenning van een jaarrente – goedkeuring

Punt 2 van de dagorde:

Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van een personeelslid
(NAVAP) –
De goedkeuring wordt verleend aan de vraag van Rudi Viane om vanaf 1 oktober 2019 te genieten van
NAVAP.

Punt 3 van de dagorde:
Pensionering van personeelsleden – goedkeuring
De goedkeuring wordt verleend aan Patrick Herman om op pensioen te gaan vanaf 01/04/2020.
De goedkeuring wordt verleend aan Ronny Ghyselen om op pensioen te gaan vanaf 01/02/2020.

