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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 1 juni 2021

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Kristof Sels, burgemeester-voorzitter; de heer Peter Gysbrechts, burgemeester; mevrouw 
Sofie Joosen, burgemeester; de heer Lode Van Looy, burgemeester; de heer Staf Aerts, 
politieraadslid; mevrouw Chris De Veuster, politieraadslid; mevrouw Chris De Vos, politieraadslid; 
mevrouw Elke Hellemans, politieraadslid; de heer Jozef Janssens, politieraadslid; de heer Thomas 
Mariën; de heer Eddy Michiels, politieraadslid; de heer Ronny Slootmans, politieraadslid; de heer Geert 
Teughels; mevrouw Anne Van den Broeck, politieraadslid; de heer Marc Van der Linden, 
politieraadslid; mevrouw Suzanne Van Heugten, politieraadslid; mevrouw Rina Van Looy, 
politieraadslid; de heer Bart Vanmarcke, politieraadslid; de heer Alfons Vekemans, politieraadslid; de 
heer Geert Vertommen, politieraadslid; de heer Luc Wuyts, politieraadslid; de heer Paul Wuyts; 
mevrouw Myriam Van De Velde, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Peter Ledegen, bijzonder rekenplichtige; mevrouw Lies Verreet, Beleidsadviseur; de heer Kris 
Vandenberk, korpchef

Verontschuldigd:
de heer Jan Van Asch, politieraadslid

1 juni 2021 20:35 -De voorzitter opent de besloten zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2021_PR_00037 Secretariaat - Coronamaatregelen - Digitale politieraad  
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de Algemene Directie van de FOD Binnenlandse Zaken in 
samenwerking met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) bekeken hoe de politieraad kan 
plaatsvinden.  Daarbij werd zoveel mogelijk overeenstemming gezocht met de huidige richtlijnen over 
het plaatsvinden van de gemeenteraden.
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In eerste instantie kan alleen maar digitaal worden vergaderd voor dringende punten.  Nu de crisis 
voorlopig blijft duren wordt het ook mogelijk gemaakt om voor niet-dringende punten digitaal te 
vergaderen. Ook punten met een geheime stemming kunnen behandeld worden bij een digitale 
vergadering.  De voorzitter dient hiertoe eerst tot niet-openbaarheid te besluiten en de meerderheid 
van de politieraadsleden dient akkoord te gaan om digitaal te vergaderen.

Argumentatie
De coronacrisis blijft voorlopig duren en ondertussen is het duidelijk dat we niet onmiddellijk 
terugkeren naar de situatie van voor de uitbraak van COVID-19.  
Om de dagelijkse werking te blijven garanderen is het aangewezen de politieraad te laten doorgaan.  
Deze zal digitaal doorgaan en in besloten zitting.  Concreet betekent dit dat de vergadering zal 
doorgaan door middel van videoconferentie met Microsoft Teams.  De werkwijze wordt vastgelegd in 
een handleiding die bij de uitnodiging van de politieraad zal worden gevoegd.

Juridische grond
° Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdene de afkondiging van de federale fase betreffende de 
coördinatie en het beheer van de crisis Coronavirus COVID-19.
° Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.
° Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.
° Ministerieel besluit van 08 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.
° Ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maartregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.
° Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatreglen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
° Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken en wijzigingen door ministerieel besluit van 30 oktober 2020 
en 29 januari 2021.
° Ministerieel besluit van 06 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 
maart 2020 houdende dringende maatreglen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.
° Ministerieel besluit van 06 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatreglen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
° Ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatreglen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
° De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en het Coronavirus COVID-19.
° De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 134 en 135.
° De wet op de geïntegreerde politie, meer bepaald de artikelen 25/6 en 25/8.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 25/6 en 25/8 WGP.

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
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Artikel 1
De politieraad bekrachtigt het besluit van de voorzitter-burgemeester van 18 mei 2021 om de 
politieraad digitaal te laten verlopen via Microsoft Teams en dit om de gezondheid van de 
politieraadsleden en de inwoners te beschermen en de verspreiding van het Corona-virus COVID-19 te 
beperken.

Artikel 2
De politieraad gaat akkoord om voor de politieraaad van 01 juni 2021 digitaal te vergaderen.

Goedkeuring verslag

2 2021_PR_00023 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:
- 02 maart 2021: vergadering politieraad waarvan de notulen ter goedkeuring worden voorgelegd.
De notulen van de vergaderingen van de politieraad worden opgesteld door de secretaris van de 
politiezone. 
Elk politieraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over het verslag van 
de notulen van de vorige vergadering.  Als de opmerkingen door de politieraad worden aangenomen, 
worden de notulen in die zin aangepast.  Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen 
van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris van de politieraad.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 27/1 WGP

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De politieraad keurt de notulen van de vergadering van de politieraad van 02 maart 2021 goed.

Financiën

3 2021_PR_00024 Secretariaat - Politiebegroting - Goedkeuring 
begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 
(buitengewone dienst) van de het dienstjaar 2020 - 
Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
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Feiten en context
Voorgeschiedenis
- 01 december 2020: besluit politieraad waarbij de begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2020 werd vastgesteld.
- 09 april 2021: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring door de 
provinciegouverneur van de begrotingswijziging 1 en 2 van het dienstjaar 2020.
De begrotingswijziging valt onder het specifiek toezicht van de federale overheidsdiensten en is 
volgens een aparte procedure onderworpen aan de goedkeuring van de gouverneur bijgestaan door 
zijn federale diensten.

Argumentatie
De politieraad dient kennis te nemen van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen door de 
provinciegouverneur.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 71 en 72 WGP.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 08 
maart 2021 betreffende goedkeuring van de begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2020 van de politiezone.

4 2021_PR_00030 Secretariaat - Politiebegroting - Goedkeuring 
politiebegroting van het dienstjaar 2021 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
- 01 december 2020: besluit politieraad waarbij de politiebegroting van het dienstjaar 2021 werd 
vastgesteld.
- 23 maart 2021: brief Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale Diensten Gouverneur, 
Dienst toezicht lokale politie te Antwerpen betreffende goedkeuring politiebegroting 2021.
- 18 mei 2021: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring door de 
provinciegouverneur van de politiebegroting 2021.

Argumentatie
De politiebegroting valt onder het specifiek toezicht van de federale overheidsdiensten en is 
onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 71 en 72 WGP.

Besluit
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Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 22 
maart 2021 waarbij de politiebegroting van het dienstjaar 2021 wordt goedgekeurd, met 
inachtneming van de opmerkingen.

5 2021_PR_00031 Financiën - Jaarrekening - Jaarrekening 2020 - 
Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Door de bijzonder rekenplichtige is een ontwerp van jaarrekening van voor het dienstjaar 2020 
opgemaakt.
De jaarrekening dient jaarlijks te worden besproken op het politiecollege en nadien te worden 
vastgesteld door de politieraad.
Het politiecollege heeft op 18 mei 2021 de jaarrekening van het dienstjaar 2020 geverifieerd en 
bevestigd dat alle aan de dienstjaar verbonden invorderingsrechten en vastgelegde uitgaven er zijn in 
opgenomen.
De rekening omvat de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening, alsook de bespreking 
ervan en diverse toelichtingen.

Argumentatie
Jaarlijks dient de politieraad de rekening (als het resultaat van de verwachte inkomsten en uitgaven) 
van het voorgaande jaar vast te stellen.

Juridische grond
°  Artikel 71, eerste lid van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de lokale politie stelt dat de door de bijzondere rekenplichtige 
ondertekende jaarrekeningen voor verificatie aan het politiecollege worden bezorgd.
Artikel 71, tweede lid stelt dat het politiecollege van alle handelingen waarvoor het bevoegd is, dient 
te bevestigen dat ze correct in de rekeningen zijn opgenomen.
°  Artikel 34 van de wet van 7 december 1998 op de organisatie van de geïntegreerde politiediensten, 
gestructureerd op twee niveaus stelt dat artikel VI van de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op 
het budgettair en financieel beheer van de lokale politie.
°  Artikel 240 van de Nieuwe Gemeentewet stelt dat de gemeenteraad (politieraad) de rekeningen van 
het voorgaande dienstjaar dienst vast te stellen.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 27, 34, 77-79 WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
In principe geen financiële gevolgen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de politieraad met unanimiteit

De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit
Artikel 1
De politieraad stelt de budgettaire rekening, de balans en de resultatenrekening van 2020 vast met 
volgende resultaten:

Gewone dienst
netto-vastgelegde rechten 13.267.119,75
vastgelegde uitgaven 12.671.485,57
begrotingsresultaat 595.634,18
over te dragen vastgelegde 
uitgaven 172.152,69

boekhoudkundig resultaat 767.786,87
Buitengewone dienst

netto-vastgelegde rechten 996.627,01
vastgelegde uitgaven 300.052,78
begrotingsresultaat 696.574,23
over te dragen vastgelegde 
uitgaven 114.203,29

boekhoudkundig resultaat 810.777,52
Balans

vaste activa 6.669.704
vlottende activa 2.068.525
totaal activa 8.738.229

eigen vermogen 3.407.343
voorzieningen 0
schulden 5.330.886
totaal aan de passiva 8.738.229

Resultatenrekening
exploitatieresultaat -142.458
uitzonderlijk resultaat -2.988
resultaat van het dienstjaar -145.446

Artikel 2
De politieraad stelt vast dat het politiecollege na verificatie bevestigt dat alle handelingen waarvoor 
het bevoegd is, correct in de jaarrekening 2020 zijn opgenomen.

Artikel 3
Het bijgevoegde document met bijlagen en toelichtingen wordt integraal goedgekeurd.

Secretariaat

6 2021_PR_00032 Secretariaat - TMVS Creat aankoopcentrale - Algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS 
van 15 juni 2021 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Feiten en context
De politieraad is op 03 december 2019 akkoord gegaan om aan te sluiten bij de aankoopcentrale 
TMVS.
TMVS organiseert op 15 juni 2021 een buitengewone algemene vergadering. Hiervoor werd een 
oproepingsbrief met agenda bezorgd aan de politiezone.
De agenda werd vastgesteld als volgt:
1.    Toetreding van deelnemers.
2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 van de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de 
overdracht van deelnemers.
3.    Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.
4.     Verslag van de commissaris.
5.    a)  Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
        b) Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7.    Huishoudelijk reglement.
8.    Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
Varia en medelingen.
Er wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en aan de aangeduide vertegenwoordigers en 
plaatsvervangers op te dragen alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering 
van TMVS vastgesteld op 15 juni 2021 te onderschrijven. 
Het politiecollege ging op 18 mei 2021 al principieel akkoord met de agenda voor de algemene 
vergadering TMVW op 15 juni 2021.

Argumentatie
De politiezone bodukap is aangesloten bij TMVS op datum van 03 december 2020.
 
Gelet op de statuten van TMVS.
 
De politiezone ontving op 01 april 2021 een oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS 
waarin de agenda werd meegedeeld.

Juridische grond
° Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 34, 35, 431-436, 
440.
° De statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVS.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de toetreding van TMVS Creat aankoopcentrale wordt een raming opgesteld ten bedrage van 
1.250 euro, inclusief BTW, voor de kapitaalsinbreng. 

Stemming op het agendapunt
De Politieraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
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Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met alle punten van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering TMVS die plaatsvindt op 15 juni 2021, en de daarbij behorende documentatie nodig voor 
het onderzoek van de agendapunten: 
1.    Toetreding van deelnemers.
2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 van de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de 
overdracht van deelnemers.
3.    Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.
4.     Verslag van de commissaris.
5.    a) Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
        b) Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7.    Huishoudelijk reglement.
8.    Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
Varia en medelingen.

Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met de aangeduide vertegenwoordiger, mevrouw Suzanne Van heugten, 
politieraadslid, en om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene 
vergadering van TMVS vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en haar stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de politieraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot 
de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3
Een afschrift van het besluit van de politieraad zal worden bezorgd:

 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 
 hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be.

Personeel

7 2021_PR_00022 Personeel - Verzekeringen - Toetreding tot de 
aankoopcentrale aangaande overheidsopdracht van PZ 
Geel-Laakdal-Meerhout aangaande 'aanduiding 
verzekeringsmakelaar groepsaankoop 
personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, 
verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen' 
en tot sluiting van de opdracht - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft een overheidsopdracht aangaande 'aanduiding 
verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekering, verzekeringen zaakschade, verzekeringen 
aansprakelijkheid en autoverzekeringen' gevoerd.
De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout treedt voor de deelnemende lokale besturen op als 
aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten. Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is 
vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren, conform artikel 47 § 2 
van bovenvermelde wet.
Op 10 maart 2021 heeft het politiecollege van PZ Geel-Laakdal-Meerhout de opdracht met betrekking 
tot 'aanduiding verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekering, verzekeringen 
zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen' gegund aan Bamps Eurassur nv.

mailto:20210615AVTMVS@farys.be
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Voor de politiezone bedraagt het gunningsbedrag 400 euro, exclusief BTW.
De politiezone wordt nu gevraagd om verbindend toe te treden tot de gegunde overheidsopdracht van 
aankoopcentrale PZ Geel-Laakdal-Meerhout met het oog op contractsluiting met de gekozen 
opdrachtnemer.

Argumentatie
Gezien op basis van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst de politieraad bevoegd 
is om te beslissen voor de toetreding tot de aankoopcentrale en het politiecollege bevoegd is om de 
opdracht te sluiten. 
Gezien echter de politieraad pas op 01 juni 2021 samenkomt en de nieuwe polissen uiterlijk 01 januari 
2022 een aanvang dienen te nemen, is er sprake van hoogdringendheid bij het aanstellen van de 
makelaar en dient het contract met de makelaar onmiddellijk te worden gesloten. Enig uitstel van de 
doorlooptijd zorgt er immers voor dat de nieuwe polissen niet tijdig kunnen aanvangen.
Op basis van artikel 34 WGP is titel VI, hoofdstuk I en II van de nieuwe gemeentewet, uitgezonderd 
de artikelen 243 en 253, van toepassing op het budgettair en financieel beheer van de lokale politie. 
Artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet voorziet:
"wanneer het geringste uitstel onbetwistbaar schade zou veroorzaken, kan het college van 
burgemeester en schepenen onder eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien, onder 
verplichting om zonder verwijl daarvan kennis te geven aan de gemeenteraad, die besluit of hij met 
die uitgave al dan niet instemt."
Om die reden werd door het politiecollege op datum van 12 maart 2021 beslist om toe te treden tot 
de aankoopcentrale van de PZ Geel – Laakdal – Meerhout voor de opdracht met betrekking tot 
'aanduiding verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekering, verzekeringen zaakschade, 
verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen'  en over te gaan tot sluiting van de opdracht. 
Deze beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale wordt thans ter kennis gebracht van de 
politieraad.

Juridische grond
 Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÏntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus. 
 Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 34 en 249.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de politiezone bedraagt het gunningsbedrag 400 euro, exclusief BTW. DIt bedrag kan worden 
geboekt op begrotingspost 330/122-48 (erelonen en vergoedingen voor andere prestaties).

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege tot toetreding tot de 
aankoopcentrale van PZ Geel – Laakdal – Meerhout aangaande de overheidsopdracht 'aanduiding 
verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekering, verzekeringen zaakschade, verzekeringen 
aansprakelijkheid en autoverzekeringen'.

8 2021_PR_00038 Personeel - Verzekeringen - Toetreding tot de 
aankoopcentrale aangaande overheidsopdracht van PZ 
Geel-Laakdal-Meerhout aangaande 'afsluiten diverse 
verzekeringen' - Goedkeuring
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
PZ Geel-Laakdal-Meerhout voert een overheidsopdracht aangaande ‘afsluiten personenverzekeringen, 
verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen’.
PZ Geel-Laakdal-Meerhout treedt met betrekking tot deze overheidsopdracht voor de deelnemende 
politiezones op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016 
betreffende de overheidsopdrachten. Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een 
aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren, 
conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet.
Op 01 juni 2021 zal de politieraad van PZ Geel-Laakdal-Meerhout het bestek en de lastvoorwaarden 
met betrekking tot de opdracht ‘afsluiten personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, 
verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen’ goedkeuren. Het bestek wordt indien tijdig 
ontvangen gevoegd als bijlage.
Gezien de nieuwe verzekeringspolissen op 01 januari 2022 in werking moeten treden, wordt de 
gunning van de opdracht door de aankoopcentrale voorzien in september 2021.
Na de gunning door de aankoopcentrale (zijnde door het bevoegde politiecollege van PZ Geel-Laakdal-
Meerhout), zal aan de politiezone worden gevraagd om verbindend toe te treden tot de de 
aankoopcentrale PZ Geel-Laakdal-Meerhout met betrekking tot de overheidsopdracht ‘afsluiten 
personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en 
autoverzekeringen’, met het oog op contractsluiting met de gekozen opdrachtnemer.

Argumentatie
Gezien op basis van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst de politieraad voor 
deze opdracht bevoegd is om te beslissen over de toetreding tot de aankoopcentrale en het 
politiecollege bevoegd is om de opdracht te sluiten. 
Teneinde echter de aanvangsdatum van de nieuwe polissen te garanderen, wordt de beslissing tot 
toetreding tot de aankoopcentrale PZ Geel-Laakdal-Meerhout voor de opdracht ‘afsluiten 
personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en 
autoverzekeringen’ gedelegeerd aan het politiecollege. Het politiecollege zal, na de gunning van de 
opdracht door de aankoopcentrale, aldus overgaan tot toetreding tot de aankoopcentrale voor deze 
specifieke opdracht en zal beslissen tot sluiting van het contract met de gegunde opdrachtnemer.

Juridische grond
 Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÏntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus. 
 Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 34 en 249.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst. 
 Wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 2, 6°a) en 7°b) 

en 47 §2.

Besluit
Artikel 1
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De beslissing om toe te treden tot de aankoopcentrale PZ Geel-Laakdal-Meerhout voor de 
overheidsopdracht ‘afsluiten personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen 
aansprakelijkheid en autoverzekeringen’ wordt gedelegeerd aan het politiecollege.

9 2021_PR_00020 Personeel - Politiepersoneel: vacantverklaringen - 
Vacantverklaring van twee  betrekkingen van inspecteur 
van politie voor de dienst interventie-onthaal in het 
kader van de mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
- 01 december 2020: besluit politieraad waarbij de personeelsformatie werd vastgesteld.  Deze werd 
op 08 januari 2021 goedgekeurd door de provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de 
lokale politie.
-  09 april 2021: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan twee betrekkingen van 
inspecteur van politie voor de dienst interventie-onthaal vacant te verklaren in het kader van de 
mobiliteit.

Op dit ogenblik bedraagt het Full-Time Equivalent (FTE) van de dienst interventie-onthaal 34.2. 
Volgens het organogram mogen er 38 FTE behoren te zitten. Het politiecollege heeft in het verleden 
de toelating gegeven om tot 39 personen te gaan. Deze verhoging werd toegelaten om de 4/5e 
regelingen binnen de dienst interventie te compenseren. 
In april en juni 2021 komen er drie nieuwe aspiranten naar dienst interventie-onthaal. Daarbij staan 
nog drie plaatsen vacant (1 plaats in de gewone mobiliteit en twee plaatsen in de 
aspirantenmobiliteit). 
Een inspecteur van politie van de dienst interventie-onthaal heeft via mobiliteit een betrekking voor 
inspecteur wijkwerking aangevraagd binnen de politiezone. Dit maakt dat er een plaats vacant komt 
binnen de dienst interventie-onthaal.  Een andere inspecteur van politie heeft ook gevraagd om 
mobiliteit te kunnen maken. De kans is heel groot dat hij hierin slaagt, aangezien er binnen de dienst 
waarnaar hij mobiliteit wil maken 10 plaatsen vacant zijn. Daarom zouden we hem vanuit een 
proactieve werking ook graag willen vervangen. 
Om inspecteurs aan te werven kunnen de politiezones gebruik maken van het systeem van de 
mobiliteit. Indien geen kandidaten worden gevonden in de mobiliteit, kunnen deze niet ingevulde 
plaatsen in de aspirantenmobiliteit vacant worden verklaard. 

Argumentatie
De betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst interventie-onthaal kunnen worden vacant 
verklaard in mobiliteitscyclus 2021-02.
De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en het personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure. 
De selectie zal gebeuren door middel van een selectiegesprek voor een selectiecommissie. Indien deze 
plaatsen in de gewone mobiliteit niet kunnen ingevuld worden, zullen ze op termijn in de 
aspirantenmobiliteit worden vacant verklaard. 

Juridische grond
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, meer bepaald artikel 128.
 Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, meer bepaald artikel VI.II.8 tot en met VI.II.91.
 Gemeentedecreet lokaal bestuur.



12/15

 Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

 GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. 

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Een betrekking van inspecteur van politie dienst interventie-onthaal bedraagt gemiddeld op jaarbasis 
65.000 euro.  In dit totaal zijn zowel loon, vakantiegeld, eindejaarstoelage, overuren, weekenduren, 
andere vergoedingen en patronale bijdragen berekend.
Aangezien het hier gaat om vervangingen, is dit geen meerkost.

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst interventie-
onthaal vacant in het kader van de mobiliteit. Wanneer deze functies via mobiliteit niet kunnen 
ingevuld worden, zullen beide functies in de aspirantenmobiliteit vacant worden verklaard.

10 2021_PR_00027 Personeel - Politiepersoneel: vacantverklaringen - 
Vacantverklaring van een  betrekking van inspecteur van 
politie voor de dienst interventie-onthaal  in het kader 
van de mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
- 01 december 2020: besluit politieraad waarbij de personeelsformatie werd vastgesteld. Deze werd 
op 08 januari 2021 goedgekeurd door de provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de 
lokale politie.
- 09 april 2021: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan een betrekking van 
inspecteur van politie voor de dienst interventie-onthaal vacant te verklaren in het kader van de 
mobiliteit.

Op dit ogenblik bedraagt het Full-Time Equivalent (FTE) van de dienst interventie-onthaal 
34.2.   Volgens het goedgekeurde organogram mogen er 38 FTE behoren te zitten. Het politiecollege 
heeft in het verleden de toelating gegeven om tot 39 interventieleden te gaan. Deze verhoging werd 
toegelaten om de 4/5e regelingen binnen de dienst interventie te compenseren. 
In april en juni 2021 komen er drie nieuwe aspiranten bij dienst interventie-onthaal. Daarbij staan nog 
drie plaatsen vacant (één plaats in de gewone mobiliteit en twee plaatsen in de aspirantenmobiliteit). 
In het politiecollege van maart 2021 werd al gevraagd om twee betrekkingen vacant te mogen 
verklaren voor inspecteurs uit de groep interventie-onthaal, die via mobiliteit de politiezone zullen 
verlaten. 
Intussen heeft de politiezone vernomen dat een inspecteur van politie van de interventiedienst in de 
laatste ronde zit voor een functie bij de luchtsteun. Om proactief te kunnen werken, wordt gevraagd 
dat onder voorbehoud van vertrek titularis, deze functie mag worden vacant verklaard.
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Om inspecteurs aan te werven kunnen de politiezones gebruik maken van het systeem van de 
mobiliteit. Indien geen kandidaten worden gevonden in de mobiliteit, kunnen deze niet ingevulde 
plaatsen in de aspirantenmobiliteit vacant worden verklaard. 

Argumentatie
De betrekking van inspecteur van politie voor de dienst interventie-onthaal kan worden vacant 
verklaard in de mobiliteitscyclus 2021-02.
De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en het personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure. 
De selectie zal gebeuren door middel van een selectiegesprek voor een selectiecommissie. Indien deze 
plaatsen in de gewone mobiliteit niet kunnen ingevuld worden, zullen ze op termijn in de 
aspirantenmobiliteit worden vacant verklaard. 

Juridische grond
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, meer bepaald artikel 128.
 Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, meer bepaald artikel VI.II.8 tot en met VI.II.91.
 Gemeentedecreet lokaal bestuur.
 Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
 GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 

personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. 

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Een betrekking van inspecteur van politie dienst interventie-onthaal bedraagt gemiddeld op jaarbasis 
65.000 euro.  In dit totaal zijn zowel loon, vakantiegeld, eindejaarstoelage, overuren, weekenduren, 
andere vergoedingen en patronale bijdragen berekend.
Aangezien het hier gaat om vervangingen, is dit geen meerkost.

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst interventie-onthaal 
vacant in het kader van de mobiliteit. Deze functie wordt vacant verklaard onder voorbehoud van 
vertrek titularis. Wanneer deze functie via mobiliteit niet kan worden ingevuld, zal de functie in de 
aspirantenmobiliteit vacant verklaard worden. 

11 2021_PR_00036 Personeel - Politiepersoneel: vacantverklaringen - 
Vacantverklaring van een betrekking  van 
hoofdinspecteur van politie voor de dienst 
APO/functioneel beheer in het kader van de mobiliteit - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis
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- 06 oktober 2020: besluit politieraad waarbij een betrekking van hoofdinspecteur functioneel 
beheer/APO werd vacant verklaard in het kader van de mobiliteit.
- 18 mei 2020: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan de betrekking van 
hoofdinspecteur van politie dienst APO/functioneel beheer opnieuw vacant te verklaren in het kader 
van de mobiliteit.

In het organogram van de politiezone worden drie plaatsen voorzien voor hoofdinspecteur binnen de 
dienst operationeel beheer. Sinds het vertrek van een hoofdinspectuer werd deze plaats niet meer 
ingevuld. 
Er wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren, zodat er een hoofdinspecteur kan bijkomen op 
deze dienst. Deze functie behelst zowel het functioneel beheer, als het APO- gebeuren, als het 
beheren van het informatiegebeuren. 
Het vacantverklaren van deze functie werd vorig jaar ook reeds gevraagd. Gelet er intussentijd enkele 
wijzigingen geweest zijn binnen deze dienst, namelijk de bijkomende aanwerving van een niveau A, 
klasse 2 en de steun van een Calog medewerker niveau C op de dienst functioneel beheer werd toen 
na een éénmalige vacantverklaring zonder geschikte kandidaten beslist om de plaats voorlopig niet 
meer vacant te verklaren. Om transparant te blijven naar het bestuur wordt de vacantverklaring, 
waarvoor eigenlijk al toestemming werd gegeven toch opnieuw gevraagd.

Argumentatie
De uiterste datum van indienen van de kandidaturen wordt bepaald door de directie van de mobiliteit 
en het personeelsbeheer die belast is met de mobiliteitsprocedure. De selectie zal gebeuren door 
middel van een selectiegesprek en een case-studie die mondeling wordt voorgebracht voor een 
selectiecommissie. Deze plaats zal vacant worden verklaard in mobiliteitsrond 2021-03.

Juridische grond
 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, meer bepaald artikel 128.
 Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, meer bepaald artikel VI.II.8 tot en met VI.II.91.
 Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Deze plaats staat vacant in het organogram. Het gaat hier om een vervanging van iemand die eind 
vorig jaar mobiliteit gemaakt heeft. De financiële implicatie van deze vacantverklaring bedraagt +-
80.000 euro. In dit bedrag zitten alle bijkomende kosten en extra's verrekend. 

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van hoofdinspecteur van politie dienst APO/functioneel beheer 
vacant in het kader van de mobiltiteit.

BESLOTEN ZITTING
Andere

21:15 - Jozef Janssens, politieraadslid betreedt de zitting
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17 2021_PR_00028 Secretariaat - Criminaliteitscijfers - Criminaliteitscijfers 
2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Lies Verreet, beleidsadviseur, komt ter zitting om een toelichting te geven bij de criminaliteitscijfers.
Aan de hand van een PowerPoint wordt door Lies Verreet, beleidsadviseur, een toelichting gegeven bij 
de criminaliteitscijfers van het jaar 2020 van de politiezone.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de criminaliteitscijfers van de politiezone voor het jaar 2020 en de 
toelichting ervan door Lies Verreet, beleidsadviseur.

1 juni 2021 21:18 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


