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Politieraad Besluitenlijst
Zitting van 1 juni 2021

Openbare zitting

1 2021_PR_00037 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 01 juni 2021 
op digitale wijze te laten verlopen en uitzonderlijk niet openbaar.

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

Goedkeuring verslag

2 2021_PR_00023 Politieraad - Verslag vorige zitting - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De notulen van de vergadering van de politieraad van 02 maart 2021 worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de politieraad.

Financiën

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

Beknopte samenvatting
Op 01 december 2020 heeft de politieraad de begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2020 vastgesteld.  De goedkeuring ervan door de 
provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de lokale politie wordt ter kennisneming 
voorgelegd aan de politieraad.
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4 2021_PR_00030 Politiebegroting - Goedkeuring politiebegroting van het 
dienstjaar 2021 - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Op 01 december 2020 heeft de politieraad de politiebegroting van het dienstjaar 2021 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 2021_PR_00031 Jaarrekening - Jaarrekening 2020 - Vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt gevraagd de jaarrekening 2020 vast te stellen.

De jaarrekening geeft volgend resultaat:

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
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Secretariaat

6 2021_PR_00032 TMVS Creat aankoopcentrale - Algemene vergadering 
van de dienstverlenende vereniging TMVS van 15 juni 
2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De politiezone is deelnemer aan de dienstverlenende vereniging TMVS.

Op 15 juni 2021 wordt door TMVS een algemene vergadering georganiseerd.  Aan de politieraad 
wordt gevraagd akkoord te gaan met de agenda van de algemene vergadering.

Personeel

7 2021_PR_00022 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

Beknopte samenvatting
De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft een overheidsopdracht aangaande 'aanduiding 
verzekeringsmakelaar groepsaankoop personenverzekering, verzekeringen zaakschade, verzekeringen 
aansprakelijkheid en autoverzekeringen' gevoerd. Onze politiezone heeft zich geïnteresseerd verklaard 
om deel te nemen aan deze opdracht. De PZ Geel-Laakdal-Meerhout treedt voor de deelnemende 
politiezones op als aankoopcentrale. In het politiecollege van 10 maart 2021 heeft PZ Geel-Laakdal-
Meerhout deze opdracht gegund aan Bamps Eurassur NV.

Het politiecollege is wegens hoogdringendheid van de opdracht reeds toegetreden tot de 
aankoopcentrale en heeft de opdracht gesloten met de verzekeringsmakelaar. De politieraad dient 
hier nu nog kennis van te nemen.

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

Beknopte samenvatting
PZ Geel-Laakdal-Meerhout voert een overheidsopdracht aangaande ‘afsluiten personenverzekeringen, 
verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen’ en treedt hierbij op 
als aankoopcentrale. Op 01 juni 2021 zal de politieraad van PZ Geel-Laakdal-Meerhout het bestek en 
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de lastvoorwaarden met betrekking tot de opdracht ‘afsluiten personenverzekeringen, verzekeringen 
zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen’ goedkeuren.

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. 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 aan de politieraad 
voorgesteld de beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale PZ Geel-Laakdal-Meerhout voor de 
opdracht ‘afsluiten personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen 
aansprakelijkheid en autoverzekeringen’ te delegeren 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.

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

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst 
interventie-onthaal vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

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

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

11 2021_PR_00036 Politiepersoneel: vacantverklaringen - Vacantverklaring 
van een betrekking  van hoofdinspecteur van politie 
voor de dienst APO/functioneel beheer in het kader van 
de mobiliteit - Goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst 
APO/functioneel beheer vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit.

Besloten zitting

Personeel

12 2021_PR_00026 Calog-personeel: anciënniteit - Valorisatie van 
voorafgaande dienstjaren van een assistent (niveau C) - 
Vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld de bijzondere nuttige beroepservaring van een Calog-
personeelslid (niveau C) te erkennen.  Op deze manier kan de anciënniteit, die het personeelslid heeft 
opgebouwd bij andere werkgevers, mee in rekening worden gebracht als geldelijke anciënniteit bij de 
politiezone.

13 2021_PR_00033 Politiepersoneel: arbeidsongevallen - Toekenning 
blijvende arbeidsongeschiktheid aan een 
hoofdinspecteur van politie - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een vergoeding toe te kennen aan een hoofdinspecteur van 
politie ten gevolge van een arbeidsongeval.

14 2021_PR_00025 Politiepersoneel: pensioen - Medische opruststelling van 
een inspecteur van politie - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De medische opruststelling van een inspecteur van politie wordt ter kennisneming voorgelegd aan de 
politieraad.

15 2021_PR_00034 Politiepersoneel - pensioen - Opruststelling van een 
inspecteur van politie - Instemming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld in te stemmen met de opruststelling van een inspecteur van 
politie van de dienst interventie-onthaal, met ingang van 01 augustus 2021.
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16 2021_PR_00035 Politiepersoneel: benoemingen - Benoeming van een 
adviseur (niveau A, klasse 2) voor de dienst Lokaal 
Informatie Kruispunt (LIK) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een adviseur (niveau A, klasse 2) voor de dienst Lokaal 
Informatie Kruispunt (LIK) te benoemen.

Andere

17 2021_PR_00028 Criminaliteitscijfers - Criminaliteitscijfers 2020 - 
Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De criminaliteitscijfers van de politiezone van het jaar 2020 worden ter kennisneming voorgelegd aan 
de politieraad.

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


