PZ ARRO IEPER

Politieraad van donderdag 7 juni 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 8 maart 2018 - goedkeuring

Punt 2 van de dagorde:
Jaarrekening 2017 - vaststelling
De jaarrekening van 2017 wordt goedgekeurd.
Punt 3 van de dagorde:
Begrotingswijziging 2018 - goedkeuring
De begrotingswijziging 2018 wordt goedgekeurd.
Punt 4 van de dagorde:
Aankoop van ICT-materiaal – voorwaarden en wijze van gunnen - vaststelling
Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop van onderstaand informaticamateriaal:
• Perceel 1a: 55 vaste PC’s via het raamcontract FORCMS-PC-093-1 bij de firma Bechtle Direct uit
Neerpelt
• Perceel 1b: 55 toetsenborden inclusief e-ID lezer en muizen via het raamcontract FORCMS-AIT-0912 bij de firma Lyreco uit Vottem
• Perceel 2: 50 breedbeeldmonitors van 22 inch via het raamcontract FORCMS-AIT-091-1 bij de firma
Priminfo uit Noville-les-bois
• Perceel 3a: 10 breedbeeldlaptops van 15 inch via het raamcontract FORCMS-PC-093-2 bij de firma
Priminfo uit Noville-les-bois
• Perceel 3b: 10 draadloze muizen via het raamcontract van FORCMS-AIT-091-2 bij de firma Lyreco
uit Vottem
• Perceel 4: 1 breedbeeldlaptop van 14 inch met 4G voor ICT via het raamcontract FORCMS-PC-093-2
bij Priminfo uit Noville-les-bois
Punt 5 van de dagorde:
Upgrade livescanner – goedkeuring voorwaarden en gunning
Goedkeuring wordt verleend voor de upgrade van de livescanner. Dit via aanvaarde factuur bij de firma
Sopra Steria uit Brussel.
Punt 6 van de dagorde:

Plaatsing van CCTV camera’s en vernieuwing opslagserver CCTV –
goedkeuring voorwaarden en gunning
- Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop, levering en installatie van bijkomende camera’s in het
hoofdcommissariaat en in de lokale commissariaten van Moorslede en Zonnebeke.
Dit via het IT-raamcontract uitgeschreven door de stad Kortrijk toegewezen aan de firma RTS uit Ieper.
- Ook wordt goedkeuring verleend voor de vernieuwing van de opslagserver voor camerabeelden van
het hoofdcommissariaat.
Dit via aanvaarde factuur bij de firma Lebon IT Services uit Hooglede-Gits.

Punt 7 van de dagorde:
Dossier verkeersveiligheid 2018- goedkeuring
In het kader van verkeersveiligheid wordt goedkeuring wordt verleend aan de budgetten voor
verderzetting van onderstaande initiatieven:
- algemene verkeershandhaving
30.000 euro
- handhaving snelheid
74.365 euro
- alcohol en drugs
83.169 euro
- initiatieven lc's
20.000 euro
- sensibilisering
20.000 euro
- hernieuwing verkeerspark
5.000 euro
- personeelskost
340.000 euro
Daarnaast wordt verder krediet voorzien voor de inzet van drie calog-medewerkers (2 assistenten en 1
consulent) en drie agenten van politie.
Punt 8 van de dagorde:
Aankoop van combi’s – goedkeuring voorwaarden en gunning
Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop van 5 nieuwe combi’s ten behoeve van de interventie.
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.
De voertuigen worden aangekocht ter vervanging van de combi’s die zullen buiten dienst worden
gesteld.
Punt 9 van de dagorde:

Uitvoering van schilderwerken in het LC Wervik – voorwaarden en wijze van
gunnen - vaststelling
Goedkeuring wordt verleend voor de uitvoering van binnen schilderwerken van het LC Wervik.
Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, via prijsvraag bij
verschillende leveranciers. Lijst leveranciers wordt tevens goedgekeurd.

Punt 10 van de dagorde:

Plaatsing van zonnepanelen in het LC Wervik – voorwaarden en wijze van
gunnen - vaststelling
Goedkeuring wordt verleend voor de plaatsing en installatie van zonnepanelen op het dak van het LC
Wervik.
Hiertoe wordt beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, via prijsvraag bij
verschillende leveranciers. Het bestek + de lijst aan te schrijven leveranciers wordt tevens goedgekeurd.

Punt 11 van de dagorde:
Erfpachtovereenkomst tussen de politiezone en de stad Ieper - goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend aan het principe om een erfpachtovereenkomst af te sluiten met de stad
Ieper voor een erfpacht gedurende 30 jaar, verlengbaar tot maximaal 50 jaar, voor 4 ruimtes van in
totaal +- 300 m². Dit voor de cel administratieve handhaving en de inrichting van een
videoverhoorlokaal.
Het politiecollege wordt gemachtigd om de definitieve overeenkomst af te handelen.
Punt 12 van de dagorde:

Investeringen in het kader van de opstart van de cel administratieve
handhaving – vaststelling voorwaarden en gunning
Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop van volgend materiaal voor de opstart van de cel
administratieve handhaving:
- 6x bureau, 6x aanbouwtafel bureau, 6x CPU houder, 6x bureaustoel, 6x ladeblok, 6x kast,
1 vergadertafel, 4x bezoekersstoel, 2 whiteboards via raamcontract van FORCMS bij firma Robberechts
- 6x vaste PC’s via raamcontract van FORCMS bij firma Bechtle Direct
- 6x toetsenborden en muizen via raamcontract van FORCMS bij firma Lyreco
- 50x monitors van 22 inch via raamcontract FORCMS bij firma PrimInfo
- 1 kopieermachine via een addendum aan het huidige contract bij firma Canon.
- 1 koffiezet, 1 waterkoeler en 1 frigo via aanvaarde factuur.
- 2 voertuigen Peugeot 308SW via raamcontract Procurement2016 R3 002

Punt 13 van de dagorde:

Inrichting van ruimte voor videoverhoren – vaststelling voorwaarden en
gunning
Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop van volgend materiaal voor de opstart van een eigen
videoverhoorlokaal:
- 2x bureau, 2x aanbouwtafel, 2x CPU houder, 2x ladeblok, 2x bureaustoel, 5x vergadertafel,
10x bezoekersstoel, 6x kast, 1 whiteboard via raamcontract FORCMS bij firma Robberechts
- verschillend materiaal voor kinderen (speelgoed…) op aanvaarde factuur
Goedkeuring wordt verleend voor de nodige werken om correcte polygraaftesten uit te voeren. Dit via
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, meer bepaald via aanvaarde factuur.

Punt 14 van de dagorde:
Vacantverklaring van het mandaat van korpschef - goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend om het mandaat van korpschef vacant te verklaren. De selecties zullen
plaatsvinden in het najaar.

BESLOTEN ZITTING
Punt 1 van de dagorde:

Verlenging contractuele tewerkstelling van Calog-personeelsleden en
agenten - goedkeuring

Punt 2 van de dagorde:

Arbeidsongevallen – toekenning van een jaarrente - goedkeuring

