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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 2 juni 2020

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; de heer Jan Van Asch, politieraadslid; 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; de heer William  De Ley, korpschef

2 juni 2020 20:35 -De voorzitter opent de besloten zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2020_PR_00027 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.

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.  De voorzitter dient hiertoe eerst tot niet-openbaarheid te besluiten en de meerderheid 
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van de politieraadsleden dient akkoord te gaan om digitaal te vergaderen.  Punten met een geheime 
stemming worden bij digitaal vergaderen steeds uitgesteld.

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.  Er wordt tevens een 
testvergadering georganiseerd om technische problemen tijdens de videoconferentie zoveel mogelijk 
te vermijden.

Deze werkwijze geldt in eerste instantie voor de politieraad van 02 juni 2020, maar kan bij besluit van 
de voorzitter-burgemeester ook van toepassing gemaakt worden op andere politieraden.

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.

° 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.
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Besluit
Artikel 1
De politieraad bekrachtigt het besluit van de voorzitter-burgemeester van 08 mei 2020 om de 
politieraad digitaal te laten verlopen via Microsoft Teams en dit om de gezondheid van de 
politieraadsleden en de inwoners te schermen en de verspreiding van het Corona-virus COVID-19 te 
beperken.

Artikel 2
De politieraad gaat akkoord om voor de politieraaad van 02 juni 2020 digitaal te vergaderen.

Goedkeuring verslag

20:38 - Paul Wuyts betreedt de zitting

2 2020_PR_00021 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:

- 03 maart 2020: 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 03 maart 2020 goed.
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Secretariaat

3 2020_PR_00024 Secretariaat - Jaarrekening - Jaarrekening 2019 - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Door de bijzonder rekenplichtige is een ontwerp van jaarrekening van voor het dienstjaar 2019 
opgemaakt.

De jaarrekening dient jaarlijks te worden besproken op het politiecollege en nadien te worden 
vastgesteld door de politieraad.

- 08 mei 2020: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de jaarrekening 
2019.

Het politiecollege heeft op 08 mei 2020 de jaarrekening van het dienstjaar 2019 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.

Juridische grond
° Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de lokale politie.

° De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 96, 99, 240 en 242.

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.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad stelt de budgettaire rekening, de balans en de resultatenrekening van 2019 vast met 
volgende resultaten:

Gewone dienst
netto-vastgelegde rechten 12.929.619,90
vastgelegde uitgaven 12.170.893,83
begrotingsresultaat 758.726,07
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Gewone dienst
over te dragen vastgelegde 
uitgaven 34.697,87

boekhoudkundig resultaat 793.423,94
Buitengewone dienst

netto-vastgelegde rechten 1.582.956,13
vastgelegde uitgaven 1.561.889,02
begrotingsresultaat 21.067,11
over te dragen vastgelegde 
uitgaven 331.089,90

boekhoudkundig resultaat 352.157,01
Balans

vaste activa 7.514.953,57
vlottende activa 1.624.678,86
totaal activa 9.139.632,43

eigen vermogen 3.499.323,02
voorzieningen 0
schulden 5.640.309,41
totaal aan de passiva 9.139.632,43

Resultatenrekening
exploitatieresultaat -80.509,18
uitzonderlijk resultaat 42.415,12
resultaat van het dienstjaar -38.094,06

Bijlagen
 rekening Bodukap 2019 - deel 1.pdf
 rekening Bodukap 2019 - deel 2.pdf

4 2020_PR_00022 Secretariaat - Zonaal veiligheidsplan - Goedkeuring 
zonaal veiligheidsplan 2020-2025 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 11 oktober 2019: Zonale Veiligheidsraad van de politiezone waarbij akkoord werd gegaan met het 
ontwerp van Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

- Brief van de Minister van Justitie en de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken betreffende 
goedkeuring Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone.

- 10 april 2020: besluit politieraad betreffende kennisneming goedgekeurd Zonaal Veiligheidsplan 
2020-2025.
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De Zonale Veiligheidsplannen worden na goedkeuring op de Zonale Veiligheidsraden voor goedkeuring 
bezorgd aan de Minister van Justitie en de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Het zonaal 
Veiligheidsplan werd voor de goedkeuring ervan geanalyseerd door de Directie Lokale Integrale 
Veiligheid (FOD Binnenlandse Zaken) en de Dienst voor Strafrechtelijk beleid (FOD Justitie).

De goedkeuring ervan wordt ter kennisneming voorgelegd aan de politieraad.

Juridische grond
° Interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffebde de procedure tot indiening van de zonale 
veiligheidsplannen 2020-2025.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 36 en 37 WGP.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de brief van de Minister van Justitie en de Minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken betreffende goedkeuring Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

Personeel

5 2020_PR_00020 Personeel - TMVS Creat aankoopcentrale - 
agendapunten algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging TMVS van 16 juni 2020 - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
TMVS heeft een voorstelling gedaan in verband met hun aankoopcentrale en dit lijkt de diensten 
logistiek en ICT een bijkomend en nuttig instrument om aankopen te realiseren op de meest  
voordelige wijze. De politieraad heeft zich in zitting van 3 decemer 2019 dan ook aangesloten bij 
TMVS.

Op 16 juni 2020 organiseert TMVS een algemene vergadering waarvoor zij reeds een agenda en 
agendapunten heeft overgemaakt. 

Er wordt gevraagd om deze agenda en agendapunten  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 16 juni 2020 te onderschrijven. 

Argumentatie
Gelet op het feit dat politiezone bodukap aangesloten is bij TMVS op datum van 3 december 2020.
 
Gelet op de statuten van TMVS.
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Gelet op de oproepingsbrief  van 27 maart 2020 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
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
Artikel 1
De politieraad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering TMVS die plaatsvindt 
op 16 juni 2020, en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten: 

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelenemer

2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de staturen ingevolge de toetreding van deelnemers en de 
overdracht van een deelnemer

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019

4. Verslag van de commissaris

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019

    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019

6 Kwijtschelding aan de bestuurders en de commissaris

7. Statutaire benoemingen  - raad van bestuur

Varia en mededelingen

Artikel 2
De politieraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS 
vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en zijn/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. 
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Artikel 3
Verleent aan zijn afgevaardigde in de algemene vergadering van 16 juni 2020 van TMVS het mandaat 
om te beraadslagen en te beslissing overeenkomstig voormeld besluit.

Artikel 4
Bevestigt de aanstelling van Suzanne Van Heugten als afgevaardigde, aangeduid door de politieraad 
in zitting van 03 december 2019.

Artikel 5
Bezorgt dit besluit ter kennisgeving aan TMVS.

Dit kan per post  ter attentie van TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent of per 
elektronische post, 20200616AVTMVS@farys.be

6 2020_PR_00025 Secretariaat - Personeelsformatie - Goedkeuring 
gewijzigde personeelsformatie - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 maart 2020: besluit politieraad waarbij de wijziging aan de personeelsformatie is vastgesteld. 

- 08 mei 2020: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedgekeurde 
personeelsformatie van de politiezone.

De personeelsformatie valt onder het specifiek toezicht van de federale overheidsdiensten en is 
volgens een aparte procedure onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur die 
wordt bijgestaan door zijn federale diensten.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 67 en volgende WGP.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 
Federale Diensten van de Gouverneur, Dienst toezicht lokale politie, Italiëlei 4 bus 16 te 2000 
Antwerpen, van 27 maart 2020  houdende goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie van de 
politiezone in het kader van het toezicht op de lokale politie.
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7 2020_PR_00018 Personeel - Politiepersoneel: vacantverklaring - 
Commissaris van politie interventie-onthaal - 
vacantverklaring van een betrekking in het kader van de 
mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 maart 2020: besluit politieraad betreffende vaststelling gewijzigde personeelsformatie. Deze werd 
op 27 maart 2020 goedgekeurd door de provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de 
lokale politie.

- 10 april 2020: besluit poliitiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de 
vacantverklaring van een betrekking van commissaris van politie dienst interventie-onthaal in het 
kader van de mobiliteit.

In het  organogram is één functie voor hoofdcommissaris voorzien en vijf functies voor commissaris. 
Het overgrote deel van deze commissarissen maken deel uit van de leeftijdklasse 58-60 jaar. Dit wil 
zeggen dat minstens vier onder hen binnen één tot drie jaar met pensioen kunnen gaan. Om tijdig in 
te spelen op deze uitstroom, wordt gevraagd al een plaats voor commissaris van politie vacant te 
mogen verklaren via de mobiliteit. Er is in maart 2020 een opleiding gestart. Deze mensen studeren af 
in februari 2021. Vier maanden voor deze datum kunnen zij deelnemen aan de mobiliteit. Dit wil 
zeggen dat we de plaats voor commissaris op dat moment graag vacant willen verklaren. 

Er zal eventueel een kleine overlap zijn tussen het huidige bestand van commissarissen en deze nieuw 
aangeworven commissaris, maar dat zou goed zijn voor de overgave-overname en is ook een eindig 
verhaal. 

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. 

Juridische grond
° 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.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 128 WGP.

Financiële informatie
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Financiële informatie
Een betrekking van commissaris van politie bedraagt jaarlijks ongeveer 105.000 euro. Hierin zitten 
loon, vergoedingen, patronale bijdragen,... begrepen.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van commissaris van politie voor de dienst interventie-onthaal 
vacant in het kader van de mobiliteit.

Artikel 2
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. 

Artikel 3
De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van een selectiegesprek en een case-studie voor een 
selectiecommissie. 

8 2020_PR_00019 Personeel - Calog-personeel: assisent zonaal onthaal 
(niveau C) - vacantverklaring van een betrekking  in 
hoogdringendheid via externe contractuele werving - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 maart 2020: besluit politieraad waarbij de gewijzigde personeelsformatie werd vastgesteld.  Deze 
werd op 27 maart 2020 goedgekeurd door de provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de 
lokale politie.

- 10 april 2020: besluit politiecollege betreffende principieel akkoord om een betrekking van assistent 
voor het zonaal onthaal vacant te verklaren via externe aanwerving.

 

Op 3 maart 2020 keurde de politieraad een nieuwe personeelsformatie goed. Hierbij werd de functie 
van niveau C - assistent-onthaal voor de dienst interventie-onthaal als statutaire functie aangemaakt. 
Tot nu toe werd deze functie ingevuld op een contractuele basis. Er werd echter na de drie jaren die 
deze functie al bestaat gemerkt dat deze niet meer weg te denken valt uit deze dienst.

De assistente die deze functie tot nu toe opnam moet op het einde van dit schooljaar beslissen of zij 
terugkeert naar haar statutaire functie in het onderwijs of bij ons bijft. Wanneer zij kiest om terug te 
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keren naar haar vorige functie in het onderwijs blijft deze noodzakelijke functie onbemand achter. 
Daarom vragen wij om deze statutaire functie te mogen vacant verklaren. 

Aangezien deze vacantverklaring via mobiliteit te lang op zich zou laten wachten, vragen wij om deze 
functie in hoogdringendheid vacant te mogen verklaren via externe weg. Dit wil zeggen dat we deze 
functie voor bepaalde duur van 1 jaar vacant verklaren op contractuele basis. Deze situatie 
regulariseren we dan door de functie in de eerstvolgende mobiliteit volgend op deze contractuele 
aanwerving vacant te verklaren. 

Argumentatie
Gelet op het besluit van de politieraad van 03 maart 2020 waarin de functie van assistent  onthaal - 
niveau C voor de dienst interventie-onthaal als statutaire functie werd weerhouden.

Gelet op het schrijven van mevrouw Bea Burssens die op het einde van het schooljaar een keuze moet 
maken om haar vorige functie in het onderwijs terug op te nemen of haar tewerkstelling bij ons 
verder te zetten.

Overwegende dat het noodzakelijk is om de functie van assistent onthaal - niveau C voor de dienst 
interventie-onthaal zo snel mogelijk in te vullen om de dagdagelijkse werking van de dienst te kunnen 
blijven garanderen.

Overwegende dat de mobiliteit niet kan worden afgewacht om in de behoefte te voldoen.

Overwegende dat er voldoende financiële middelen voorzien zijn in de begroting 2020 voor de 
dringende contractuele aanwerving van een assistent onthaal- niveau C voor de dienst interventie-
onthaal.

Juridische grond
° Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden 
van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.

° Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPpol), in het bijzonder deel IV, titel I, hoofdstuk II, Art. IV.I.37.

° Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie.

° Koninklijk besluit van 20 december 2005 dat de wijziging bevat van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

° Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke 
overheden in de politiezone.

° Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002, punt 2.2.4, dat, voor de invulling van een duidelijk 
omschreven werk voor het opvangen van een dringende behoefte binnen de personeelsformatie, de 
mobiliteitsregels niet dienen gevolgd te worden en bijgevolg externe rekrutering van een personeelslid 
kan gebeuren binnen een contract van bepaalde duur.

° Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten.
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Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Financiële informatie
Financiële informatie
Er zijn voldoende financiële middelen in de begroting 2020 voor de dringende werving van een 
contractueel personeelslid niveau C. 

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart een betrekking van assistent onthaal - niveau C voor de dienst zonaal onthaal 
vacant via contractuele aanwerving bij hoogdringendheid.

Het contract heeft een duurtijd van maximum 1 jaar en wordt gesloten in afwachting van een 
statutaire invulling van de functie via mobiliteit. 

Artikel 2
De selectieprocedure wordt als volgt vastgelegd:

- publicatie van de vacante betrekking voor de aanwerving bij hoogdringendheid via de rekruteringsite 
van de federale politie – www.jobpol.be

- cognitieve vaardigheidsproeven en persoonlijkheidsproeven georganiseerd door de federale politie

- selectie binnen de politiezone Bodukap waarbij gepeild wordt naar motivatie, beschikbaarheid,…

- opstellen van een lijst met rangschikking van de kandidaten.

9 2020_PR_00023 Secretariaat - Korpschef - Aanstellen waarnemend 
korpschef - William De Ley - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 17 juli 2016: koninklijk besluit waarbij William De Ley wordt aangewezen voor een termijn van vijf 
jaar in het mandaat van korpschef van de politiezone Bodukap.  Hij heeft op 11 augustus 2016 in 
handen van de voorzitter van het politiecollege de eed afgelegd.

- 12 december 2019: brief van William De Ley, korpschef, waarin hij meedeelt dat hij zijn mandaat 
van korpschef niet wenst te hernieuwen.
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- 13 december 2019: besluit politieraad waarbij werd kennis genomen van de niet verlenging van het 
mandaat van korpschef.

- 12 februari 2020: brief van de korpschef aan de Koning betreffende einde mandaat korpschef en 
vraag om ontslag uit de functies.

- 14 februari 2020: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de vraag tot opruststelling 
van de korpschef van de politiezone.

- 03 maart 2020: besluit politieraad waarbij werd kennis genomen van het schrijven van 12 februari 
2020 van de korpschef aan Zijne Majesteit de Koning inzake zijn verzoek om hem ontslag te verlenen 
uit zijn functie, met ingang van 01 september 2020.

- 03 maart 2020: besluit politieraad betreffende vacantverklaring van het mandaat van korpschef en 
oproep tot kandidaatstelling met het oog op de aanwijzing 'en regime' van de korpschef van de 
politiezone Bodukap.

- 08 mei 2020: besluit politiecollege waarbij William De Ley werd aangesteld als waarnemend 
korpschef vanaf 12 augustus 2020 van de politiezone Bodukap.

- 18 mei 2020: brief van William De Ley, korpschef, aan de leden van het politiecollege en de 
politieraad waarbij hij meedeelt zijn oppensioenstelling uit te stellen tot 30 november 2020.

- 18 mei 2020: brief van William De Ley, korpschef, aan Zijn Majesteit de Koning, betreffende 
verlenging pensioendatum.

Op 11 augustus 2020 loopt het mandaat van huidig korpschef Wililam De Ley, hoofdcommissaris van 
politie, ten einde. Hij heeft geen mandaatverlening ingediend en heeft zijn pensioen aangevraagd 
vanaf  01 september 2020.

De betrekking voor korpschef voor de politiezone werd ondertussen vacantverklaard.  De datum voor 
indienen van de kandidaturen werd vastgelegd op 27 maart 2020. De ontvankelijke kandidaten 
worden uitgenodigd voor een selectiegesprek tijdens de maand juni 2020. Nadien dient de politieraad 
een kandidaat korpschef voor te dragen aan de Koning.  De kans dat een nieuwe korpschef door de 
Koning wordt benoemd voor 11 augustus 2020 is klein, zodat wordt voorgesteld William De Ley vanaf 
die datum aan te stellen als waarnemend korpschef. 

De benoeming van de nieuwe korpschef wordt verwacht tegen eind november 2020.  Om de 
continuïteit van de leiding van het korps te verzekeren vraagt de huidige kopschef om zijn ontslag uit 
zijn functie uit te stellen tot 30 november 2020.

Argumentatie
In geval van afwezigheid van de korpschef kan het politiecollege onder de leden van het politiekorps 
met de hoogste graad, de vervangende korpschef aanduiden. (artikel 46 WGP)

Juridische grond
° Koninklijk besluit van 17 juli 2016 waarbij William De Ley werd aangesteld als korpschef van de 
politiezone Bodukap voor een termijn van vijf jaar.

° Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPPol), meer bepaald artikel XI.II.17, XI.III.6 en XI.III.10.
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Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 46 WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
Wanneer een einde wordt gesteld aan het mandaat wordt de weddebijslag die er aan wordt 
gekoppeld ook gestopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de beslissing 
van het einde van het mandaat.

De vervangende korpschef ontvangt vanaf die dag een vervangend mandaat wat vergelijkbaar is met 
zijn huidige mandaatvergoeding.

In dit geval kan de waarnemend korpschef geen inconveniënten indienen.

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

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het besluit van het politiecollege van 08 mei 2020 waarbij William De 
Ley, hoofdcommissaris van politie, met ingang van 12 augustus 2020 wordt aangesteld als 
waarnemend korpschef van de politiezone Bodukap.

Artikel 2
De politieraad neemt kennis van de brief van 18 mei 2020 van hoofdcommissaris William De Ley aan 
Zijne Majesteit de Koning inzake zijn verzoek om hem ontslag te verlenen uit zijn functie van 
korpschef van de politiezone Bodukap, met ingang van 30 november 2020.

10 2020_PR_00026 Secretariaat - Criminaliteitscijfers - Criminaliteitscijfers 
2019  - 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 2019 van de politiezone.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.
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Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de criminaliteitscijfers van de politiezone voor het jaar 2019.

2 juni 2020 21:28 - De voorzitter sluit de zitting

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


