Politie Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2 - 3630 Maasmechelen

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN
26/03/2019 – 20u00 – Raadzaal Administratief Centrum Maasmechelen
AGENDA
Openbare zitting
1. Installatie van de politieraad
1. Aktename van samenstelling van de politieraad;
2. Aktename van verkiezing leden van de politieraad;
3. Aktename van afstand van mandaat;
4. Nazicht en geldigverklaring geloofsbrieven na:
a) aktename van onderzoek inzake de verkiesbaarheidsvoorwaarden
b) aktename van onderzoek inzake mogelijke onverenigbaarheden
5. Aktename van eedaflegging van de verkozenen;
6. Aktename van rangorde politieraad.
Bij het begin van de nieuwe legislatuur wordt de nieuwe politieraad geïnstalleerd. De verkozen
raadsleden leggen de eed af.
2. Reglement van orde politieraad.
Bij het begin van de nieuwe legislatuur dient een reglement van orde voor de politieraad te worden
vastgesteld. Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.
3. Vaststelling van het stemgewicht van de leden van de politieraad van de lopende legislatuur.
Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt aan de politieraad gevraagd het stemgewicht van de
leden vast te stellen.
4. Toekenning presentiegelden politieraad.
De leden van de politieraad (en in voorkomend geval hun vertrouwenspersoon) hebben recht op een
presentiegeld.
De politieraad wordt gevraagd het bedrag van het presentiegeld vast te stellen.
5. Berekening presentiegelden politieraad.
Bij aanvang van een nieuwe legislatuur moet de politieraad een besluit nemen over de berekening
van de presentiegelden. Er wordt voorgesteld hiervoor een beroep te doen op het SSGPI. De
politieraad wordt om goedkeuring gevraagd.
6.

Vaststellen van de gunningswijze voor aanneming van werken, leveringen en diensten
(buitengewone begroting).
Bij het begin van de legislatuur wordt aan de politieraad gevraagd de gunningswijze voor aanneming
van werken, leveringen en diensten (buitengewone begroting) vast te stellen.
7. Delegatiebevoegdheid politieraad naar politiecollege voor uitgaven gewone dienst.
Voor een vlotte dagelijkse werking wordt aan de politieraad gevraagd de bevoegdheid voor uitgaven
gewone dienst te delegeren naar het politiecollege en dit voor de lopende legislatuur.
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8.

Goedkeuring begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) - dienstjaar 2018 door
toezichthoudende overheid - kennisname.
De toezichthoudende overheid heeft de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) van
dienstjaar 2018 goedgekeurd. De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen.
9.

Goedkeuring politiebegroting - dienstjaar 2019 door toezichthoudende overheid kennisname.
De toezichthoudende overheid heeft de begroting dienstjaar 2019 goedgekeurd. De politieraad
wordt gevraagd kennis te nemen.
10. Aankoop van 1 semi-gemarkeerde voertuig voor hondengeleiders voor team interventie.
De politie wenst een semi-gemarkeerd voertuig aan te kopen voor de hondengeleiders van team
interventie. Het aankoopdossier wordt aan de politieraad voorgelegd.
11. Aankoop van 1 anoniem voertuig voor team verkeer en bestuurlijke politie.
De politie wenst een anoniem voertuig aan te kopen voor het team verkeer en bestuurlijke politie.
Het aankoopdossier wordt aan de politieraad voorgelegd.
12. Aankoop van 3 anonieme voertuigen voor team personeel & organisatie en logistiek en team
ICT en financiën.
De politie wenst 3 anonieme voertuigen aan te kopen voor het team personeel & organisatie en
logistiek en het team ICT en financiën . Het aankoopdossier wordt aan de politieraad voorgelegd.
13. Mandaatverlening aan PROCLIM om op te treden als aankoopcentrale bij de
raamovereenkomst “Aankoop en levering ergonomische bureaustoelen” – bekrachtiging
besluit politiecollege 6 maart 2019.
Proclim biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de nieuwe raamovereenkomst “Aankoop en
levering van ergonomische bureaustoelen”. De politie wenst in te stappen. Het politiecollege
verleende bij hoogdringendheid mandaat. Aan de politieraad wordt gevraagd dit besluit te
bekrachtigen.
14. Mandaatverlening aan gemeentebestuur Maasmechelen om in naam van de politiezone op te
treden als aankoopcentrale voor een marktbevraging van schoonmaak en ruitenwas.
De gemeente Maasmechelen biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de marktbevraging voor
de poetsopdracht “schoonmaak en ruitenwas". De politie wenst in te stappen. Aan de politieraad
wordt gevraagd hiervoor mandaat te verlenen.
15. Mandaatverlening aan PZ Maasland voor aankoop van een “TOPDESK” abonnement via een
uitbreiding van de bestaande licentie PZ Maasland.
De PZ Maasland is akkoord om op te treden als aankoopcentrale voor de aankoop van een
geautomatiseerd toepassing voor het beheer van het ICT en logistiek park met inbegrip van een
module "contractbeheer". Aan de politieraad wordt gevraagd hiervoor mandaat te verlenen.
16. Delegatie inzake aanwerving en benoeming van personeel in de politiezone.
Om vlot te kunnen aanwerven is het wenselijk de bevoegdheid inzake aanwervingen binnen het
operationele en administratief en logistiek kader, met uitzondering van het officierenkader en het
niveau A, te delegeren naar het politiecollege. De politieraad wordt om akkoord gevraagd.
17. Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie commissaris, teamcoach opsporingen.
Aan de politieraad wordt gevraagd via mobiliteit 1 FTE commissaris, teamcoach opsporingen vacant
te verklaren en de selectiecommissie samen te stellen.
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18. Vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies inspecteur interventie (werfreserve).
Aan de politieraad wordt gevraagd 3 FTE inspecteur interventie vacant te verklaren en de
selectiecommissie samen te stellen.
19. Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie assistent.
Aan de politeraad wordt gevraagd 1 FTE assistent via mobiliteit vacant te verklaren en de
selectiecommissie samen te stellen.

Besloten zitting
20. Aanwerving via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur interventie – Aanstelling kandidaat.
21. Aanwerving via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur interventie (werfreserve) –
Aanstelling kandidaat.
22. Aanwerving via mobiliteit van 1 inspecteur bestuurlijke politie – Aanstelling kandidaat.
23. Aanwerving via mobiliteit van een consulent planning – Aanstelling kandidaat.
24. Externe aanwerving consulent HRM – Aanstelling kandidaat.
25. Externe aanwerving consulent logistiek – Aanstelling kandidaat.
26. Aanwerving via mobiliteit van 2 inspecteurs interventie – Geen aanstelling.
27. Toekenning rustpensioen aan een inspecteur.
28. Toekenning rustpensioen aan een inspecteur.
29. Toekenning tijdelijk rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid aan een
hoofdinspecteur (verlenging).
30. Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid –
Toekenning rente aan een inspecteur.
31. Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid –
Toekenning rente aan een inspecteur.
32. Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid –
Toekenning rente aan een hoofdcommissaris.

Namens de politieraad
De secretaris
Sabine Bervaes
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De burgemeester-voorzitter
Marino Keulen
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