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Politieraad
Notulen open zitting Zitting van 3 december 2019

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Kristof Sels, burgemeester-voorzitter; mevrouw Sofie Joosen, burgemeester; de heer Peter 
Gysbrechts, 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 Eddy Michiels, politieraadslid; de heer Tom Ongena, politieraadslid; 
de heer Ronny Slootmans, politieraadslid; 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

Zijn eveneens aanwezig:
de heer William De Ley, korschef

Verontschuldigd:
de heer Roger Janssens, politieraadslid

3 december 2019 20:20 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Goedkeuring verslag

1 2019_PR_00009 Secretariaat - Politieraad - Verslag vorige zitting - 
Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis:

- 04 juni 2019: vergadering politieraad waarvan de notulen ter goedkeuring worden voorgelegd.
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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.

Argumentatie
/

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 27/1 WGP

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
De politieraad keurt de notulen van de vergadering van de politieraad van 01 oktober 2019 goed.

Secretariaat

2 2019_PR_00014 Secretariaat - Politieraadsleden - Ontslag lid politieraad 
- Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 03 januari 2019: besluit gemeenteraad Bonheiden waarbij Emily Demandt werd verkozen als 
effectief lid van de politieraad.

- 12 maart 2019: besluit politieraad betreffende installatie en eedaflegging van de politieraadsleden.

- 28 oktober 2019: brief van Emily Demandt aan het gemeentebestuur van Bonheiden waarin zij 
meedeelt dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid.

- 08 november 2019: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van het ontslag van Emily 
Demandt als politieraadslid.



3/18

De wet bepaalt dat het ontslag of beïndigen van het mandaat van gemeenteraadslid, om welke reden 
ook, tot gevolg heeft dat het mandaat van politieraadslid van rechtswege wordt beëindigt vermits niet 
meer aan de enige functionele verkiesbaarheidsvereiste wordt voldaan.

Ingevolge het ontslag van Emily Demandt als gemeenteraadslid van de gemeente Bonheiden eindigt 
van rechtswege het mandaat van politieraadslid.

 

Argumentatie
/

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 21 WGP

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Emily  Demandt als politieraadslid van de 
politiezone Bodukap.

3 2019_PR_00010 Secretariaat - Politieraadsleden - Eedaflegging nieuw 
politieraadslid
BEHANDELD

Beschrijving
Feiten en context
Uit de beslissing van de gemeenteraad van Bonheiden van 03 januari 2019 blijkt dat volgende 
personen in alfabetische volgorde, werden verkozen als effectief lid of als opvolger van de politieraad:

 

effectief lid politieraad opvolgers van de effectief verkozen leden    

1. Emily Demandt

 

1. Geert Teughels

2. Wim Van der Donckt  
2. Eduard Michiels 1. Luc De Weerdt

3. Anne Van den Broeck          
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1. Barbara Maes

2. Charlotte Pittevils
4. Bart Vanmarcke 1. Daan Versonnen

 

Emily Demandt diende ondertussen haar ontslag in als gemeenteraadslid, en dus ook als 
politieraadslid.  Dit betekent dat haar opvolger Geert Teughels, in haar plaats treedt.

Om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, moet de verkozene:

- lid zijn van één van de gemeenteraden van de gemeenten van de meergemeentepolitiezone

- geen bloed- of aanverwant zijn (tot de tweede graad) nog door de echt verbonden zijn.

Geert Teughels voldoet aan de vereisten van verkiesbaarheid en bevindt zich in geen geval van 
onverenigbaarheid, zoals in artikel 14 en 15 WGP.

Alvorens in functie te treden, wordt het gemeenteraadslid dat is verkozen om deel uit te maken van 
de politieraad, tot de eedaflegging opgeroepen door de voorzitter van de politieraad.

De voorzitter nodigt Geert Teughels uit ter zitting te komen voor het afleggen van de voorgeschreven 
eed:

'Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgische Volk'.

Van de eedaflegging wordt een afzonderlijke akte opgesteld.

Na beëindiging wordt het politieraadslid als aangesteld verklaard door de voorzitter.

Argumentatie
/

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 14, 15, 20-21 WGP.

Besluit
Artikel 1
Geert Teughels legt in handen van de voorzitter de eed af als nieuw politieraadslid.

Financiën

20:36 - Geert Teughels betreedt de zitting

4 2019_PR_00011 Secretariaat - Jaarrekening - Goedkeuring jaarrekening 
2018 - Kennisneming
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KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 04 juni 2019: besluit politieraad waarbij de jaarrekeing van het dienstjaar 2018 van de politiezone 
werd vastgesteld.

- 08 november 2019: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedkeuring van de 
jaarrekening 2018.

De wet bepaalt dat de politieraad in kennis wordt gesteld van de goedkeuring door de 
provinciegouverneur van de jaarrekeningen.  De jaarrekening 2018 van de politiezone is op 01 
oktober 2019 goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Antwerpen.

Argumentatie
/

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

> Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie.

> Omzendbrief PLP 33 van  27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikelen 24, 77 en 78.

Besluit
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Dienst 
toezicht lokale politie, Italiëlei 4 bus 16 te 2000 Antwerpen, van 03 oktober 2019 betreffende 
goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de politiezone op 01 oktober 2019 door de 
provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de lokale politie.

6 2019_PR_00006 Secretariaat - Politiebegroting - Politiebegroting 2020 - 
Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 13 september 2019: nota opgesteld door het diensthoofd HRM betreffende: aankopen dienstjaar 
2019: vraag tot reservering van bedragen in het raam van de buitengewone dienst en begroting 
2020: rechtvaardiging van het voorstel tot besteding van de enveloppe voor de buitengewone dienst.

- 13 september 2019: besluit politiecollege waarbij de politiebegroting 2020 werd besproken.  Aan de 
hand van de gemaakte opmerkingen werd gevraagd de voormelde nota aan te passen.

- 11 oktober 2019: besluit politiecollege waarbij gunstig advies werd gegeven bij het ontwerp van 
politiebegroting 2020.

- 08 november 2019: besluit politiecollege waarbij de politiebegroting 2020 werd besproken.

 

De politiezones dienen jaarlijks hun begroting voor bespreking en vaststelling ervan voor te leggen 
aan de politieraad.

Argumentatie
De geraamde uitgaven en ontvangsten die in de begroting werden ingeschreven zijn conform de 
onderrichtingen, zoals gekend op het moment van de opmaak van het ontwerp van de begroting.

De begrotingscommissie gaf op 11 oktober 2019 advies bij de politiebegroting 2020.

Juridische grond
>  Koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de politie.

>  Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 05 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie.

>  Ministeriële omzendbrief BB 2012/11 betreffende instructies voor het opstellen van de 
meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest, meer bepaald punt 3.4.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 27, 34, 71, 72 en 76 WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
De toelagen van de Bodukap-gemeenten worden voorzien als volgt:

Bonheiden        1.573.888 euro
Duffel       2.113.091 euro
Sint-Katelijne-Waver       2.047.512 euro
Putte      1.552.029 euro
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In de buitengewone dienst:

Bonheiden         69.329 euro 
Duffel       93.081 euro
Sint-Katelijne-Waver           90.193 euro
Putte       68.367 euro

Besluit
Artikel 1
21 stemmen ja

1 onthouding Staf Aerts

De politiebegroting 2020 wordt vastgesteld als volgt:

 

gewone dienst - dienstjaar 2020

begroting dienstjaar 2020 ontvangsten uitgaven saldo   

gewone dienst

vorige dienstjaren

12.369.202,00 

0,00 

12.934.739,00 

0,00 

-565.537,00 

 
uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 
resultaat vorige dienstjaren  565.537,64 0,00 565.537,64 
geraamd algemeen 

begrotingsresultaat 2020
  0,64 

 

buitengewone dienst - dienstjaar 2020

begroting dienstjaar 2020 ontvangsten uitgaven saldo   

buitengewone dienst

vorige dienstjaren

320.970,00 

0,00 

320.970,00 

0,00 
0,00 

uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 
resultaat vorige dienstjaren  0,95 0,00 0,95 
geraamd algemeen 

begrotingsresultaat 2020
  0,95 

 De begroting 2020 wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.

5 2019_PR_00017 Secretariaat - Politiebegroting - Begrotingswijziging 3 
(gewone dienst) en 4 (buitengewone dienst) van het 
dienstjaar 2019 - Vaststelling
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 04 december 2018: besluit politieraad waarbij de politiebegroting 2019 werd vastgesteld.  Deze is op 
21 januari 2019 goedgekeurd door de provinciegouverneur.

- 04 juni 2019: besluit politieraad waarbij de begrotingswijziging 1 en 2 van het dienstjaar 2019 werd 
vastgesteld.  Deze is op 15 juli 2019 goedgekeurd door de provinciegouverneur.

- 11 oktober 2019: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met het ontwerp van 
politiebegroting 3 en 4 van het dienstjaar 2019.

Het budget dat in de politiebegroting 2019 voorzien is inzake ANPR blijkt onvoldoende te zijn om alle 
facturen te kunnen betalen.  Er dient een bijkomend bedrag te worden voorzien van 123.388 euro.  
Ook voor de volstorting van de aandelen betreffende toetreding tot TMVS dient 1.250 euro bijkomend 
te worden voorzien.

Argumentatie
De politiebegroting kan op elk tijdstip worden gewijzigd voor uitgaven die door dwingende en 
onvoorzienbare omstandigheden worden vereist en voor kredieten die betrekking hebben op niet 
geraamde ontvangsten.

De begrotingscommisise heeft op 08 november 2019 advies gegeven bij de begrotingswijziging 3 en 
4, dienstjaar 2019.

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

>  Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 27, 34, 71, 72-76 WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
De bijkomende kost wordt als volgt gefinancierd:

- 73.388 euro is een investeringstoelage van de stad Lier voor de terugbetaling van de paal op de 
grens Lier met politiezone Bodukap.  Deze toelage was nog niet voorzien.

- 51.250 euro komt via overboeking uit de gewone dienst.
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Besluit
Artikel 1
21 stemmen ja

1 onthouding Staf Aerts

De begrotingswijziging 3 (gewone dienst) en 4 (buitengewone dienst) van het dienstjaar 2019 wordt 
vastgesteld met volgende uitkomst:

 

BEGROTINGSWIJZIGING 3 - GEWONE DIENST

 

volgens de 
oorspronkelijke

begroting

of de vorige 
wijziging 

 

 verhoging

+

verlaging

-

na de 
voorgestelde

wijziging

algemeen resultaat

begrotingsrekening 2017

resultaat begrotingsrekening

2018

236.031,28

 

26.324,36

 0,00

 

0,00

 0,00

 

0,00

 236.031,28

 

26.324,36

algemeen resultaat

begrotingsrekening 2018
 262.355,64  0,00  0,00  262.355,64

begrotingswijziging 2019

ontvangsten eigen dienstjaar 

uitgaven eigen dienstjaar

ontvangsten vorige jaren

uitgaven vorige jaren

ontvangsten overboekingen

uitgaven overboekingen

 

12.043.989,00

12.046.008,00

310.234,00

246,00

0,00

21.024,00

 

75.498,00

29.613,00

0,00

16.312,00

0,00

51.250,00

 

 9.000,00

46.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

12.110.487,00

12.028.707,00

310.234,00

16.558,00

0,00

72.274,00
 geraamd resultaat van de

begroting 2019
 286.945,00  -

21.677,00
 -
37.914,00  303.182,00

geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2019                  565.537,64
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BEGROTINGSWIJZIGING 4 - BUITENGEWONE DIENST

 

volgens de 
oorspronkelijke

begroting

of de vorige 
wijziging 

 

verhoging

+

  
 verlaging

  

-

na de 
voorgestelde

wijziging

algemeen resultaat

begrotingsrekening 2017

resultaat begrotingsrekening

2018

8.874,95

 

144.536,33

0,00

 

0,00

 0,00

 

0,00

 8.874,95

 

144.536,33

algemeen resultaat

begrotingsrekening 2018
 153.411,28  0,00  0,00  153.411,28

begrotingswijziging 2019

ontvangsten eigen dienstjaar 

uitgaven eigen dienstjaar

ontvangsten vorige jaren

uitgaven vorige jaren

ontvangsten overboekingen

uitgaven overboekingen

 

400.000,00

574.434.33

0,00

0,00

21.024,00

0,00 

 

 73.388,00

124.638,00

0,00

0,00

51.250,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

473.388,00

699.072,33

0,00

0,00

72.274,00

0,00
geraamd resultaat van de

begroting 2019
 -153.410,33  0,00     0,00  -153.410,33

geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2019                   0,95

Logistiek

7 2019_PR_00018 Logistiek - TMVS Creat aankoopcentrale - Toetreden tot 
TMVS Creat aankoopcentrale - 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.
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Er dient alleen een kapitaalsinbreng onder de vorm van aandelen ter waarde van 1.250 euro, inclusief 
BTW, aangekocht te worden. Deze aandelen worden bij uittreding integraal terugbetaald. Er dient 
echter wel een bijkomende buffer voorzien te worden van nog eens 3.750 euro, inclusief BTW, aan 
aandelen, deze dienen echter niet aangekocht te worden, alleen op vraag van TMVS Creat wel.

Jaarlijks dient de politiezone minimaal 2.500 euro, inclusief BTW, aan te kopen via de 
aankoopcentrale, anders zal er een boete volgen van 250 euro, inclusief BTW.

Bij toetreding kan ook een afvaardiging voor de algemene vergadering worden aangeduid.

Argumentatie
Gelet op het feit dat instellingen die onderhevig zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten steeds 
worden geconfronteerd met complexere technisch-administratieve vraagstukken en dat er meer en 
meer eisen worden gesteld op vlak van vakspecifieke kennis.

Gelet op het feit dat samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van 
facilitaire diensten positieve schaaleffecten en synergiën kan genereren.

Gelet op het aanbod van TMVS, een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017 
en het toetredingsdossier.

Gelet op het feit dat de dienstverlening van TMVS enkel kan aangeboden worden aan deelnemers van 
TMVS.

Gelet dat uit voornoemd dossier voldoende blijkt dat de autonomie van de deelnemende partners ten 
volle wordt gerespecteerd.

Gelet op de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals beschreven in het 
toetredingsdossier.

 

Juridische grond
>  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

>  Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

>  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

>  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.

>  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).

>  Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet lokaal bestuur.
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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. 

Besluit
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord toe te treden tot TMVS Creat aankoopcentrale via de aankoop van 5 
aandelen van 1.000 euro (25% te volstorten) en dit volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten 
van TMVS en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage wordt gehecht aan dit besluit.

Artikel 2
De politieraad draagt als vertegenwoordiger van de politiezone in de algemene vergadering van TMVS 
voor:

- mevrouw Suzanne Van heugten, politieraadslid, Leuvensebaan 32 te 2580 Putte, 
suzanne.vanheugten@putte.be, tel. 0477 71 32 77.

Dit voor de duur van 2019 - 2024.

De politieraad stemde bij geheime stemming op artikel 2 als volgt:

21 stemmen Suzanne Van heugten

1 stem Staf Aerts

 

Artikel 3
De politieraad draagt als plaatsvervanger van de politiezone in de algemene vergadering van TMVS 
voor:

- de heer Eddy Michiels, politieraadslid, Berentrodedreef 4a te 2820 Bonheiden, 
hildeneddy@telenet.be, tel. 0495 40 65 86

Dit voor de duur van 2019 - 2024.

 De politieraad stemde bij geheime stemming op artikel 3 als volgt:

21 stemmen Eddy Michiels

1 stem Jan Van Asch

Artikel 4
Bezorgt dit besluit ter kennisgeving aan TMVS.

8 2019_PR_00015 Secretariaat - Schietstand - Overeenkomst voor het 
gebruik van de schietstand Heiveld - Goedkeuring
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 14 januari 2014: besluit politiecollege betreffende overeenkomst co-financiering Campus Vesta.

- 13 september 2019: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan de 
schietoefeningen van de operationele personeelsleden van de politiezone te laten doorgaan in de 
privaat schietstand 'Heiveld' te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

- 08 november 2019: besluit politiecollege betreffende principieel akkoord met de overeenkomst voor 
het gebruik van de schietstand te nv Heiveld.

Sinds geruime tijd maakt de politiezone gebruik van de schietstand Campus Vesta, gelegen op de 
terreinen van Campus Vesta te 2520 Ranst.

Dit jaar is er een nieuwe privaat schietstand geopend te Sint-Katelijne-Waver, gelegen Dreefvelden 1 
te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Het politiecollege ging principieel akkoord met de overeenkomst voor het gebruik van de schietstand 
Heiveld nv te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De overeenkomst kan worden afgesloten voor een termijn van een jaar.  In overleg kan het contract 
jaarlijks worden hernieuwd mits bespreking of kan stilzwijgend worden verlengd.

Argumentatie
De politiezone ging op 13 september 2019 principieel akkoord een overeenkomst af te sluiten met de 
schietstand Heiveld, om volgende redenen:

- het aantal manuren voor de verplaatsing naar schietstand Heiveld is beduidend minder dan de 
schietstand Campus Vesta te Ranst;

- de monitoren kunnen zelf de frequentie bepalen en de uren worden pas aangerekend wanneer de 
schietstand effectief wordt gehuurd terwijl bij Campus Vesta wekelijks een vast bedrag dient te 
worden betaald.  Dit bedrag dient ook te worden betaald wanneer er geen enkel lid van de politiezone 
aanwezig was;

- meer flexibiliteit bij de schietstand Heiveld;

- de schietstand Heiveld heeft een baan van 50 meter waardoor in de toekomst met een collectief 
wapen kan worden geoefend.  Schietstand Vesta heeft dit niet;

- in Campus Vesta moet worden samenwerkt met andere politiezones waardoor men meer gebonden 
is aan vaste tijdstippen en programma's.  In Heiveld kan de politiezone zelf beslissen over de 
frequentie van de schietbeurten.

Regelgeving: bevoegdheid
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus.
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Financiële informatie
Financiële informatie
De tarieven voor de schietstand zijn:

- Schietstand individueel, 1 X 25 meter (dynamisch parcours) bedraagt 95 euro, inclusief BTW 6%, 
per uur.

- Schietstand individueel, 50 meter (dynamisch parcours)bedraagt 120 euro, inclusief BTW 6%, per 
uur.

- Schietstand individueel, 25 meter bedraagt 100 euro, inclusief BTW 6%, per uur.  (zal optioneel 
worden gebruikt)

De totale jaarlijkse kostprijs wordt geraamd op 10.000 euro.

 

Hiervoor wordt voldoende krediet voorzien op artikel 330/126-01 van de politiebegroting 2020.

Besluit
Artikel 1
De politieraad geeft goedkeuring aan de overeenkomst tussen de politiezone Bodukap en Heiveld nv, 
gelegen Dreefvelden 1 te 2860 Sint-Katelijne-Waver voor het gebruik van de schietstand, voor een 
periode van 1 jaar.

Artikel 2
De overeenkomst wordt als bijlage gevoegd bij dit besluit.

Personeel

9 2019_PR_00012 Secretariaat - Personeelsformatie - Goedkeuring 
gewijzigde personeelsformatie - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Feiten en context
Voorgeschiedenis

- 01 oktober 2019: besluit politieraad waarbij de wijziging aan de personeelsformatie is vastgesteld. 

- 08 november 2019: besluit politiecollege waarbij werd kennis genomen van de goedgekeurde 
personeelsformatie.

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.

Argumentatie
/
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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 67 en volgende WGP.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

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 25 oktober 2019 houdende goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie van de 
politiezone op 25 oktober 2019 in het kader van het toezicht op de lokale politie.

10 2019_PR_00005 Personeel - Personeel - inspecteur van politie dienst 
interventie-onthaal - vacantverklaring van een 
betrekking in het kader van de mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Feiten en context
 Voorgeschiedenis

- 01 oktober 2019: besluit politieraad waarbij de gewijzigde personeelsformatie werd vastgesteld.

- 11 oktober 2019: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan met de 
vacantverklaring van de functie van inspecteur voor de dienst interventie-onthaal.

 

De groep interventie-onthaal van de politiezone bestaat uit 38 FTE aan inspecteurs. Door het aantal 
4/5e in de zone, hebben we de toelating om bij deze groep tot 39 FTE te gaan. Op dit moment staan 
er 3 functies op in de aspirantenmobiliteit en twee functies in de gewone mobiliteit. Wij zouden graag 
nog één functie extra vacant verklaren. 

Op datum van 1 januari 2020 zitten er nog 36,4 FTE aan inspecteurs in deze poule. Wij weten dat er 
nog 3 mensen met zekerheid gaan vertrekken (2 pensioneringen en 1 interne verschuiving). Dit maakt 
dat er slechts 33,4 FTE zullen overschieten. Er staan op dit moment 5 functies vacant, waardoor dit 
aantal naar 38,4 kan evolueren. Een buffer van 1 personeelslid, lijkt ons geen overbodige luxe. 

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 
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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
Financiële informatie
Een betrekking van inspecteur interventie-onthaal wordt op jaarbasis geraamd op 65.000 euro. In dit 
totaal zijn zowel loon, vakantiegeld, eindejaarstoelage, overuren, weekenduren, andere vergoedingen 
en patronale bijdragen berekend.

Het budget voor de dienst interventie-onthaal is bepaald op het aantal aanwezige personeelsleden. 
Maar de verhoging naar het aantal gewenste personeelsleden is financieel haalbaar, omdat er 
maandelange tekorten zijn, waardoor er een buffer wordt aangelegd. 

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

Artikel 2
De uiterste datum van kandidaatstelling 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 interview met een selectiecommissie. 

Artikel 4
Wanneer geen of onvoldoende geschikte kandidaten worden gevonden in de mobiliteit, worden de 
overige plaatsen vacant verklaard  via de aspirantenmobiliteit. 

11 2019_PR_00008 Personeel - Personeel - inspecteur van politie dienst 
wijkwerking - vacantverklaring van drie betrekkingen in 
het kader van de mobiliteit - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Feiten en context
 

Voorgeschiedenis

- 01 oktober 2019: besluit politieraad waarbij de gewijzigde personeelsformatie werd vastgesteld.

- 11 okober 2019: besluit politiecollege waarbij principieel akkoord werd gegaan drie betrekkingen van 
inspecteur van politie voor de dienst wijkwerking vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

 In het organogram werden 21 FTE voor inspecteurs van de wijkwerking voorzien. We kunnen hier 
zelfs verhogen naar 22, door het aantal 4/5e dat er gewerkt wordt in de wijkwerking. 

Recent hebben wij vernomen dat een inspecteur van de wijkwerking Sint-Katelijne-Waver start met de 
cursus tot hoofdinspecteur. Dit maakt dat zij vanaf half oktober 2019 geen deel meer uitmaakt van de 
wijkwerking. Wij blijven haar gedurende haar opleiding wel betalen.

Daarnaast hebben wij vernomen dat een andere inspecteur van de wijkwerking Sint-Katelijne-Waver 
mobiliteit zal maken naar de spoorwegpolitie. Zij zal vanaf 01 januari 2020 geen deel meer uitmaken 
van de wijkwerking. 

Een inspecteur van de wijkwerking Duffel lijdt aan een ernstige en langdurige ziekte. Hij werkte tot 
voor kort 80% op medische basis. Na een bezoek aan de provinciaal raadgevend geneesheer werd 
onderling overeengekomen dat de inspecteur beter kon stoppen met werken. Hij neemt voorlopig zijn 
ziektedagen op en zal dan op medisch pensioen gaan. 

Dit maakt dat er binnen de wijkwerking drie plaatsen voor inspecteur vacant zijn, bovenop de twee 
plaatsen die reeds in aspirantenmobiliteit vacant werden verklaard. 

Daarom wordt voorgesteld om in de mobiliteit drie betrekkingen voor inspecteur wijkwerking vacant te 
verklaren. 

Argumentatie
De uiterste datum voor 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
> 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.
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Financiële informatie
Financiële informatie
Een betrekking van inspecteur van politie bedraagt gemiddeld op jaarbasis 65.000 euro. In dit totaal 
werden zowel loon, vakantiegeld, eindejaarstoelage, overuren, weekenduren, andere vergoedingen en 
patronale bijdragen berekend.

Besluit
Artikel 1
De politieraad verklaart  drie betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst wijkwerking 
vacant in het kader van de mobiliteit.

Artikel 2
De uiterste datum van kandidaatstelling 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 interview met een selectiecommissie.

3 december 2019 21:35 - De voorzitter sluit de zitting


