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Leiderschap : De weg die we bewandelen

 
Missie, visie en waarden
De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die 
uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan en is gericht tot al onze belanghebbenden: 
“U heeft onze aandacht”

Missie

Wettelijke context 
“De politiediensten waken over de naleving – en dragen bij tot de bescherming van de individuele 
rechten en vrijheden, evenals de democratische ontwikkeling van de maatschappij (WPA art.1) 
De lokale politie Lier verzekert op het lokale niveau de basispolitiezorg. Meer bepaald voert ze alle 
opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie uit die nodig zijn voor het beheren van lokale 
gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op hun grondgebied. We verlenen ook onze 
medewerking aan politieopdrachten van federale aard (WPG art.3).” 
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De Lokale Politie Lier heeft deze wettelijke context aangevuld met haar lokale missie:

“De lokale politie Lier zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan iedereen.”

Visie

Hiervoor worden zes uitgangsstellingen aangenomen : 
- Wij stellen de mens centraal 
- Wij bouwen op vertrouwen 
- Wij coachen en inspireren 
- Wij willen voor elk probleem en risico de best mogelijke oplossing bekomen 
- Wij willen een “open boek” beleid voeren 
- Wij stellen ons flexibel op in verhouding tot een veranderende omgeving

 
Waarden

Voor de lokale politie Lier is de naleving van de deontologische code van het grootste 
belang. 

Om dit te benadrukken dragen wij permanent onze kernwaarden uit :

 Doen wat we beloven!
Praten werkt!
Samen sterk!
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Lokale prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) 2017
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Criminaliteit
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Verkeersveiligheid
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Verkeersleefbaarheid
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Andere overlastvormen

Bovenlokale engagementen
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Organisatieontwikkeling : Informatiegestuurde politiezorg IGPZ
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Organisatieontwikkeling : Duurzaam HR-beleid
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Zonale veiligheidsraad 

In 2017 zetelde de Zonale Veiligheidsraad  (= systematisch overleg tussen de bestuurlijke en gerechtelijke 
overheden) 2 keer.  De Zonale Veiligheidsraad volgde in hun vergaderingen de actieplannen van het 
lopende jaar op en wisselde informatie uit over de gerechtelijke dossiers op het grondgebied van 
Lier.  Ze deed, n.a.v. de verlenging van het Zonaal Veiligheidsplan, de nodige aanpassingen.  Ze 
besprak de prioriteitennota van het stadsbestuur van Lier en de samenwerking in het kader van het 
project “Verzoening”.

Bestuursorganen

Omdat Lier een “ééngemeentezone” is, is er geen politieraad.  Het is de gemeenteraad die de 
politiedossiers behandelt.  De gemeenteraad behandelde 26 politiedossiers. 20 van deze dossiers 
handelden over personeelsaangelegenheden.  Zo stelde de raad 10 keer functies vacant, stelde 2 
personeelslid in disponibiliteit, verleende aan 4  personeelsleden ontslag wegens (vervroegde) op-
pensioenstelling, gaf 2 personeelsleden toelating om toe te treden tot het stelsel van non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering, benoemde 1 commissaris en liet niet-ingevulde functies aanbie-
den aan de aspirantenmobiliteit.  4 dossiers handelden over aankopen en onderhoud van appara-
tuur.  De opdrachtenbrief van de korpschef werd goedgekeurd en de gemeenteraad delegeerde de 
bevoegdheid aan de burgemeester inzake het eindeloopbaanregime.  De dading m.b.t. de federale 
toelage werd goedgekeurd.
Net als bij de gemeenteraad is het in een ééngemeentezone het college van burgemeester en schepenen die de politie-
dossiers voorbereidt.  Het college van burgemeester en schepenen zetelt bijna wekelijks. Buiten het voorbereiden van 
de dossiers van de gemeenteraad behandelt zij vooral aankoopdossiers.  

Beleids- en Overlegstructuren

Vergaderingen korpsleiding
De korpsleiding vergaderde in 2017 : 10 keer.  In deze vergadering zetelen de strategisch verant-
woordelijken van de verschillende diensten.  De vergadering vindt in principe eenmaal per maand 
plaats (uitgezonderd in de vakantiemaanden).

Overleg burgemeester – korpschef 
De wetgeving voorziet dat de korpschef de burgemeester regelmatig dient in te lichten over alles 
wat het lokaal politiekorps doet.  Hij licht de burgemeester ook in over de initiatieven die de poli-
tie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het Zonaal Veiligheidsbeleid.
In 2017 had de korpschef 37 keer overleg met de burgemeester.
Digitale informatie-uitwisseling is echter niet meer weg te denken uit onze organisatie.  Naast de 
regelmatige rechtstreekse contacten werden, tussen de burgemeester en de korpschef, ook nog 
dagelijke meerdere emails verstuurd.
Trimestrieel wordt de burgemeester geïnformeerd over de evolutie van de criminaliteit in Lier, de 
werking van het korps en waaraan de capaciteit werd besteed.

Arrondissementeel Rechercheoverleg (ARO), Provinciaal Overleg Korpschefs (POK), Over-
leg Korpschefs Arrondissement Mechelen (OKAM)
De korpschef nam 9 keer deel aan de vergadering van het ARO, waarvan 3 keer aan het ARO+, de 
vergadering die op niveau van het nieuwe gerechtelijke arrondissement Antwerpen georganiseerd 
wordt. Hij nam 4 keer deel aan het POK en 10 keer aan de vergaderingen van het OKAM.   


