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Politieraad Besluitenlijst
Zitting van 2 juni 2020

Openbare zitting

1 2020_PR_00027 Coronamaatregelen - Digitale politieraad  - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Om de gezondheid van de politieraadsleden en inwoners te beschermen en de verspreiding van het 
Coronavirus COVID-19  te beperken zijn er maatregelen m.b.t. de organisatie van de politieraad 
noodzakelijk.

Op basis van ontvangen richtlijnen beslist de voorzitter-burgemeester de politieraad van 06 juni 2020 
op digitale wijze te laten verlopen en uitzonderlijk niet openbaar.

Aan de politieraad wordt voorgesteld het besluit van de voorzitter-burgmeeester te bekrachtigen en 
akkoord te gaan om digitaal te vergaderen.

Goedkeuring verslag

2 2020_PR_00021 Politieraad - Verslag vorige zitting - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De notulen van de vergadering van de politieraad van 03 maart 2020 worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de politieraad.

Secretariaat

3 2020_PR_00024 Jaarrekening - Jaarrekening 2019 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld de jaarrekening van het dienstjaar 2019 vast te stellen.

De jaarrekening geeft volgend resultaat:

Gewone dienst
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Gewone dienst
netto-vastgelegde rechten 12.929.619,90
vastgelegde uitgaven 12.170.893,83
begrotingsresultaat 758.726,07
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

4 2020_PR_00022 Zonaal veiligheidsplan - Goedkeuring zonaal 
veiligheidsplan 2020-2025 - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De brief van de Minister van Justitie en de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken betreffende 
goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 wordt ter kennisneming voorgelegd aan de 
politieraad.

Personeel

5 2020_PR_00020 TMVS Creat aankoopcentrale - agendapunten algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS 
van 16 juni 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
De politiezone is deelnemer aan de dienstverlenende vereniging TMVS.

Op 16 juni 2020 wordt een algemene vergadering TMVS georganiseerd.  Aan de politieraad wordt 
voorgesteld de agenda van de algemene vergadering goed te keuren.

6 2020_PR_00025 Personeelsformatie - Goedkeuring gewijzigde 
personeelsformatie - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De politieraad heeft op 03 maart 2020 de wijziging van de personeelsformatie vastgesteld.  De 
goedkeuring ervan door de provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de lokale politie 
wordt ter kennisneming voorgelegd aan de politieraad.

7 2020_PR_00018 Politiepersoneel: vacantverklaring - Commissaris van 
politie interventie-onthaal - vacantverklaring van een 
betrekking in het kader van de mobiliteit - Goedkeuring
Goedgekeurd

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

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

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een betrekking van assistent (niveau c) voor het zonaal onthaal 
bij hoogdringendheid vacant te verklaren via externe contractuele werving.

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

Beknopte samenvatting
Op 11 augustus 2020 loopt het mandaat van de huidige korpschef ten einde.  Hij heeft geen 
mandaatverlenging ingediend.  De betrekking van korpschef voor de politiezone is ondertussen vacant 
verklaard. Wanneer de procedure voor de aanstelling van een nieuwe korpschef tegen die datum nog 
niet is afgerond dient door het politiecollege een waarnemend korpschef te worden aangesteld.
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Het besluit van het politiecollege waarbij William De Ley vanaf 12 augustus 2020 wordt aangesteld als 
waarnemend korpschef wordt ter kennisneming voorgelegd aan de politieraad.

10 2020_PR_00026 Criminaliteitscijfers - Criminaliteitscijfers 2019  - 
Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt een toelichting gegeven bij de criminaliteitscijfers van de politiezone van het 
jaar 2019.

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


