PZ ARRO IEPER

Politieraad van donderdag 8 maart 2018
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 7 december 2017 - goedkeuring

Punt 2 van de dagorde:
Aankoop van radiofonie – goedkeuring voorwaarden en gunning
Goedkeuring voor de aankoop radiofonie toebehoren.
Dit via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, op basis van het raamcontract van NV
Astrid, bij de firma Tranzcom Belgium NV uit Brussel.
Punt 3 van de dagorde:
Aankoop van voertuigen – goedkeuring voorwaarden en gunning
Goedkeuring om over te gaan tot de aankoop van vier dienstvoertuigen – meer bepaald drie
operationele personenwagens en een anonieme personenwagen.
Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, meer bepaald op
basis van het raamcontract dat door de federale politie werd gesloten en/of het raamcontract FOR CMS.
Goedkeuring om deze voertuigen aan te kopen ter vervanging van 4 voertuigen die buiten dienst zullen
worden gesteld.
Punt 4 van de dagorde:
Hernieuwing huurovereenkomst dispatch S - goedkeuring
Goedkeuring voor de hernieuwing van het bestaande contract van de Dispatch/S voor een periode van 3
jaar onder de vorm van huurovereenkomst. Dit via aanvaarde factuur bij NV Astrid.
Punt 5 van de dagorde:

Uitbreiding en aankoop van servers – voorwaarden en wijze van gunnen vaststelling
Goedkeuring voor de uitbreiding van de opslagserver en de aankoop, levering en installatie van een
nieuwe Citrix Host server.
Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
meer bepaald via prijsvraag bij verschillende leveranciers.
Goedkeuring bestek.

Punt 6 van de dagorde:
Vernieuwing van netwerkswitchen – goedkeuring voorwaarden en gunning
Goedkeuring voor de vernieuwing van de netwerkswitchen in het hoofdcommissariaat.
Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, meer bepaald
via aankoop op basis van het IT raamcontract van de stad Brugge dat werd afgesloten met de firma
Nextel.
Punt 7 van de dagorde:
Upgrade GSM-uitleesapparatuur (UFED) - goedkeuring
Goedkeuring om over te gaan tot de upgrade van de huidige GSM uitleesapparatuur.
Hiertoe wordt een beroep gedaan op de procedure via aanvaarde factuur bij de firma Cellebrite.
Punt 8 van de dagorde:

Aankoop van een digitaal flitstoestel – goedkeuring voorwaarden en gunning

Goedkeuring om over te gaan tot de aankoop van een digitaal flitstoestel met statief en behuizing.
Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, meer bepaald
via aankoop op basis van het IT raamcontract van de stad Kortrijk dat werd toegewezen aan de firma
R.T.S. uit Ieper.
Punt 9 van de dagorde:

Plaatsing van een stookketel in het LC Vleteren voorwaarden en wijze van
gunnen – vaststelling
Goedkeuring voor de plaatsing van een nieuwencondensatieketel in het LC Vleteren.
Hiervoor wordt een beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, meer bepaald na prijsvraag bij verschillende firma’s.

Punt 10 van de dagorde:

Uitvoering van buitenschrijnwerk in het LC Heuvelland – voorwaarden en
wijze van gunnen - vaststelling
Goedkeuring voor de uitvoering van buitenschrijnwerk in het LC Heuvelland.
Hiervoor wordt een beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, meer bepaald na prijsvraag bij verschillende firma’s.

Punt 11 van de dagorde:
Externe mobiliteit 2018-01 – vacantstellingen bij hoogdringdheid - aktename
Aktename van de beslissing van het politiecollege van 19 januari 2018 m.b.t de externe mobiliteit
2018-01 – vacantstelling bij hoogdringendheid + samenstelling selectiecommissie voor onderstaande
functies:
2 HINP
2 INP
Punt 12 van de dagorde:
Externe mobiliteit 2018-02 – vacantstellingen - goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend om volgende ambten vacant te stellen in de mobiliteit 2018-02:
- 2 INP
- 1 Agent
Goedkeuring wordt verleend om 2 functies inspecteur interventiepermanentie in te vullen via
wervingsreserve ingevolge de huidige mobiliteitscyclus 2018-01.
Punt 13 van de dagorde:

Verzoek van de korpschef tot ontslag wegens pensionering – aktename van
het schrijven aan de Koning
Aktename van het schrijven van 20 februari 2018 van hoofdcommissaris Luc Deryckere aan Zijne
Majesteit de Koning inzake zijn verzoek om hem ontslag te verlenen uit zijn functie van korpschef van de
politiezone Arro Ieper per 01/06/19.

Punt 14 van de dagorde:

Verzoek HCP tot verlenging loopbaan na 65 jaar – aktename van het schrijven
aan de korpschef
Aktename van het schrijven van 26 januari 2018 van hoofdcommissaris Georges Aeck aan de korpschef
inzake zijn verzoek om zijn pensionering 1 jaar uit te stellen.
Aktename van de beslissing van de korpschef van 20 februari 2018 m.b.t. de goedkeuring voor
indiensthouding, en dit voor de periode van 1 jaar.

BESLOTEN ZITTING:
Punt 1 van de dagorde:
Aanwijzing van de bijzondere rekenplichtige - goedkeuring
Aanwijzing van de heer Stef Deboutte in het mandaat van bijzondere rekenplichtige met ingang van
01/07/18 en dit voor onbepaalde duur.

Punt 2 van de dagorde:
Externe mobiliteit 2017-05 – benoeming CP lokale recherche - goedkeuring
Onderstaand persoon wordt benoemd met ingang van 01/07/18 voor de functie CP diensthoofd
planning en analyse bij de lokale recherche:
Devriendt Filiep
Punt 3 van de dagorde:

Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van personeelsleden
(NAVAP) - goedkeuring
De goedkeuring wordt verleend aan de vraag van agent van politie Ingrid Coussement (LC Ieper) en
inspecteur Karel Verschaeve (LC Vleteren) om vanaf 01/07/2018 te genieten van NAVAP.

Punt 4 van de dagorde:
Pensionering van personeelsleden - goedkeuring
De goedkeuring wordt verleend aan volgende personen om op pensioen te gaan:
Haezebrouck Johan (INP Zorgteam)
01/09/2018
Claus Veerle (ASS Informatiebeheer)
01/11/2018
Theite Dany (HINP in NAVAP)
01/12/2018

