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Politieraad Besluitenlijst
Zitting van 3 maart 2020

Openbare zitting

Goedkeuring verslag

1 2020_PR_00003 Politieraad - Verslag vorige zitting - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De notulen van de vergadering van de politieraad van 03 december 2019 worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de politieraad.

Secretariaat

2 2020_PR_00010 Politieraadsleden - Ontslag lid politieraad - 
Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Politieraadslid Tom Ongena werd tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad van Sint-
Katelijne-Waver op 02 januari 2019 verkozen als effectief lid van de politieraad.  Bij mail van 19 
december 2019 deelde Tom Ongena mee dat hij zijn mandaat van politieraadslid wenst te 
beëindigen.  Aan de politieraad wordt kennis gegeven van het ontslag van Tom Ongena als 
politieraadslid.

3 2020_PR_00004 Politieraadsleden - Eedaflegging nieuw politieraadslid
Behandeld

Beknopte samenvatting
De heer Thomas Mariën is op 02 januari 2019 door de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver 
verkozen als eerste opvolger van het politieraadslid Tom Ongena.  Hij wordt tijdens de zitting van de 
politieraad door de voorzitter uitgenodigd om de eed af te leggen als nieuw politieraadslid.

4 2020_PR_00011 Politiebegroting - Goedkeuring begrotingswijziging 3 
(gewone dienst) en 4 (buitengewone dienst) van de het 
dienstjaar 2019 - Kennisneming
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Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Op 03 december 2019 heeft de politieraad de begrotingswijziging 3 (gewone dienst) en 4 
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2019 vastgesteld.  De goedkeuring ervan door de 
provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de lokale politie wordt ter kennisneming 
voorgelegd aan de politieraad.

5 2020_PR_00012 Politiebegroting - Goedkeuring politiebegroting van het 
dienstjaar 2020 - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
In de politieraad van 03 december 2019 is de begroting van het dienstjaar 2020 vastgesteld.  De 
goedkeuring ervan door de provinciegouverneur wordt ter kennisneming voorgelegd aan de 
politieraad.

Logistiek

6 2020_PR_00014 Overheidsopdracht - voertuigen - Leveren van twee 
voertuigen voor de dienst verkeer en de dienst 
interventie - vaststelling van de lastvoorwaarden en 
bepaling van de wijze van gunnen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een politievoertuig van de dienst verkeer en van de dienst 
interventie te vervangen door twee nieuwe politievoertuigen, type Skoda Octavia Combi RS.

Er wordt gevraagd hievoor de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen:

- Lastvoorwaarden: leveren van twee voertuigen, type stationwagen.

- Gunningswijze: onderhandelingsprocedure

- Raming: 100.000 euro, inclusief BTW, voor twee voertuigen.

7 2020_PR_00015 Overheidsopdracht - voertuigen - Leveren van een 
anoniem voertuig voor de dienst lokale recherche - 
vaststelling van de lastvoorwaarden en bepaling van de 
wijze van gunnen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een voertuig van de lokale recherche te vervangen door een 
nieuw anoniem voertuig en hiervoor de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen.
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- Lastvoorwaarden: leveren van een anoniem voertuig voor meerdere doeleinden.

- Gunningswijze: onderhandelingsprocedure.

- Raming: 36.000 euro, inclusief BTW.

Personeel

8 2020_PR_00002 Personeelsformatie - Wijziging personeelsformatie - 
Vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van een externe audit is eind 2015 een nieuwe personeelsformatie en organogram 
vastgesteld. De politiezone was hiermee naar een afgeslankt model gegaan. Na een korte periode 
werd duidelijk dat deze louter theoretische benadering niet werkzaam was. De politieraad heeft de 
personeelsformatie intussen al enkele keren aangepast. 

Aan de politieraad wordt voorgesteld volgende aanpassing aan de personeelsformatie vast te stellen:

- een betrekking van assistent (niveau C) te voorzien in het organogram voor de dienst interventie-
onthaal.

9 2020_PR_00006 Personeel - Nieuwe afspraken - 
terugbetalingsprocedures - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Regelmatig wordt er teveel of te weinig uitbetaald aan personeelsleden. Dit leidt tot een 
rechtzetting, waarbij er een stuk wordt bijbetaald aan het personeelslid of waarbij er een 
terugbetalingsprocedure voor de onverschuldigde betaling wordt aangemaakt. Deze procedure 
is momenteel nogal omslachtig en duurt soms onnodig lang.  Aan de politieraad wordt 
voorgesteld nieuwe afspraken vast te leggen zodat de procedure vlotter kan verlopen.

10 2020_PR_00005 Politiepersoneel - 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 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Op 11 augustus 2020 loopt het mandaat van huidig korpschef Wililam De Ley, hoofdcommissaris van 
politie, ten einde. Hij heeft geen mandaatverlening ingediend en geeft aan met pensioen te willen 
gaan op 01 september 2020. Aan de politieraad wordt voorgesteld zo spoedig mogelijk de procedure 
tot aanwijziging van een nieuwe korpschef op te starten, zodat er tijdig een nieuwe korpschef kan 
worden aangesteld.



PZ BODUKAP - Politieraad van 3 maart 2020 : Besluitenlijst
4/5

11 2020_PR_00009 Politiepersoneel - Hoofdinspecteur van politie dienst 
interventie/onthaal - vacantverklaring van een 
betrekking in het kader van de mobiliteit  - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst 
interventie-onthaal vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

12 2020_PR_00016 Politiepersoneel - Inspecteur van politie dienst jeugd en 
gezin / slachtofferbejegening - vacantverklaring van 
een betrekking in het kader van de mobiliteit - 
Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst jeugd 
en gezin / slachtofferbejegening vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

Besloten zitting

Personeel

13 2020_PR_00001 Politiepersoneel - arbeidsongevallen - Toekenning 
blijvende arbeisongeschiktheid aan een commissaris 
van politie - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een vergoeding toe te kennen aan een politiepersoneelslid voor 
de gevolgen van zijn arbeidsongeval.

14 2020_PR_00013 Politiepersoneel - pensioen - Opruststelling van een 
hoofdcommissaris van politie - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De wetgeving voorziet dat officieren van de lokale politie hun ontslag uit hun functie schriftelijk dienen 
aan te vragen aan de Koning. Deze brief wordt tevens bezorgd aan de politieraadsleden die er akte 
van nemen. Thans wordt de brief van korpschef William De Ley aan de Koning waarin hij zijn ontslag 
uit zijn functie van korpschef vraagt, met ingang van 01 september 2020, ter kennisneming 
voorgelegd aan de politieraad.

15 2020_PR_00008 Politiepersoneel - pensioen - Opruststelling van een 
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hoofdinspecteur van politie - Instemming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld in te stemmen met de opruststelling van een hoofdinspecteur 
van politie, met ingang van 01 juni 2020.

16 2020_PR_00007 Politiepersoneel - pensioen - Intrekking aanvraag 
opruststelling  van een inspecteur van politie - 
Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Op 03 december 2019 heeft de politieraad ingestemd met de pensioenaanvraag van een 
inspecteur van politie, met ingang van 01 mei 2020.  De inspecteur van politie wenst zijn 
pensioen nog een tijdje uit te stellen.  De intrekking van het rustpensioen wordt ter 
kennisneming voorgelegd aan de politieraad.

Secretariaat

17 2020_PR_00017 Financiën - Toelichting van het financieel beheer van de 
politiezone - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt door de Bijzondere rekenplichtige een toelichting gegeven bij de financiële 
werking van de politiezone Bodukap.

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


