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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

27 APRIL 2021 
 

 

Aanwezig : Verbeeck Paul, voorzitter - Burgemeester Nijlen 

  Horemans Walter, Burgemeester Berlaar 

 Van Asch Jan, Korpschef - Hoofdcommissaris 

Aras Dirk, Laurijssen Paul, Van Roey Julie, Fierens Geert, Rijnders Nathan, 

Staes Guy, Mariën André, Van Assche Dorien, Verwimp Jonas, Heylen Ferdi, 

Luyten Luc, Nuyens Rudy, Verelst Leo, Van Dessel Johan, Wellens Thomas, 

Celis Bert, De Bruyn Jef, Politieraadsleden 

         Vanderoost Sam, Politiesecretaris 

 

Voorzitter Paul Verbeeck opent de vergadering om 20.10u. 

 

 

Openbare zitting 
 

 

1. Verslag vergadering 07 december 2020 – goedkeuring  
 

Het verslag van 07 december 2020 wordt unaniem goedgekeurd.  

 

 

2. Vacantverklaring van drie betrekkingen van inspecteur van politie - 

goedkeuring 
 

Feiten en context 

Korpschef Jan Van Asch stelt dat drie inspecteurs mobiliteit maken naar een andere politiezone 

vanaf 01 mei. Het betreft inspecteurs die werden aangeworven via aspirantenmobiliteit.  

Juridische grond 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (BS 31/03/2001) 

- Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 

in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 

verantwoordelijke overheden in de politiezones. (BS 31/01/2002) 

Argumentatie 

Het is nodig om drie betrekkingen van inspecteur van politie open te verklaren om te kunnen blijven 

voldoen aan de opgelegde functionaliteiten van de basispolitiezorg. 
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Besluit 

De politieraad keurt de vacantverklaring van drie betrekkingen van inspecteur van politie unaniem 

goed. 

 

 

3. Aankoop Mercurius – goedkeuring  
 

Politiesecretaris Sam Vanderoost licht toe dat we dit systeem voorlopig niet gaan aankopen met 

het oog op een eventuele fusie met de politiezone Heist. Indien we effectief overgaan tot een fusie, 

zullen we het programma aankopen met de nieuwe politiezone. Als de fusie er niet komt, kopen 

we het volgend jaar aan met de politiezone Berlaar-Nijlen.  

 

 

4. Aankoop van twee dienstvoertuigen via het raamcontract van de federale 

politie – goedkeuring  
 

Korpschef Jan Van Asch licht toe dat er twee patrouillevoertuigen dienen vervangen te worden. 

Politieraadslid Thomas Wellens vraagt of dit via een groepsaankoop of via bepaalde vaste 

leveranciers gebeurt. Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat het een raamcontract van de federale 

politie betreft.  

 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt of het, naar analogie met het vorige punt, niet beter is om te 

wachten tot er duidelijkheid is over de fusie. Korpschef Jan Van Asch stelt dat het zeker nodig is 

om de nieuwe voertuigen aan te kopen aangezien we maar over vier patrouillevoertuigen 

beschikken en de huidige voertuigen aan vervanging toe zijn.  

 

Juridische grond 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 

26 § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 excl. Btw niet overschreden) 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

- Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de moti-

vering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde op-

drachten voor werken, leveringen en diensten. 

- Koninklijk Besluit van 18 april 2017 overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

- Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 5 § 3. 

- Koninklijk Besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging 

van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten. 
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Feiten en context 

De politiezones kunnen beroep doen op de aankoopdienst van de federale politie om voertuigen 

aan te schaffen. De federale politie heeft hiervoor raamcontracten afgesloten met leveranciers. 

Argumentatie  

Volgende dienstvoertuigen dienen vervangen te worden: 

- Het dienstvoertuig met nummerplaat 1UUT264, in dienst sinds 06 augustus 2018.  

- Het dienstvoertuig met nummerplaat 1RRV763, in dienst sinds 15 februari 2017. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor aankoop van twee dienstvoertuigen wordt geraamd op 160.000 euro inclu-

sief btw. 

- Voor deze aankoop is voldoende krediet voorzien in de begroting van 2021. 

Besluit 

De politieraad keurt de aankoop van twee nieuwe dienstvoertuigen via het raamcontract van de 

federale politie unaniem goed. 

 

 

5. Dringende externe werving consulent logistiek en financiën – goedkeuring  
 

Feiten en context 

- In het personeelsbehoeftenplan werd een plaats voorzien van medewerk(st)er financiën en 

logistiek op niveau B.  

- De vorige consulent logistiek en financiën vulde deze functie in sinds 30 juli 2018.  

- Betrokkene nam via externe werving deel aan de selectieproeven voor commissaris van 

politie en werd batig gerangschikt. Betrokkene startte aan de opleiding tot commissaris op 

01 maart 2021.  

- In het politiecollege van 23 februari 2021 werd besloten om over te gaan tot een dringende 

externe werving.  

Juridische grond 

- Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 

de politiediensten (BS 31/03/2001) 

- Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 

in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verant-

woordelijke overheden in de politiezones. (BS 31/01/2002) 

Argumentatie 

De consulent logistiek en financiën houdt zich bezig met de dagelijkse aansturing van de 

medewerkers van de logistiek, de financiën en het secretariaat. Gezien de sleutelpositie van deze 

functie en gezien de dringende noodzaak, is het aangewezen om over te gaan tot een dringende 

externe werving.  

Besluit 

De politieraad keurt de dringende externe werving van een betrekking van consulent logistiek en 

financiën (niveau B) unaniem goed. We bieden een contract van bepaalde duur aan van twaalf 
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maanden. Bij de eerstvolgende mobiliteitsronde na de aanwerving wordt de plaats opengesteld in 

de mobiliteit.  

 

6. Deelname WOCODO – goedkeuring  
 

Korpschef Jan Van Asch legt uit dat het hier een tool betreft voor het uitvoeren van 

woonstcontroles. De wijkagenten gaan met een tablet de straat op en de gemeenten kunnen beter 

opvolgen wat de stand van zaken van de dossiers is. Het programma FOCUS is ontwikkeld door 

DRI (federale politie) en de Lokale Politie Antwerpen. Het wordt reeds door verschillende 

politiezones gebruikt.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat de burgers in de toekomst digitaal hun woonstverandering zullen 

kunnen aanvragen, dat de gemeenten dit digitaal kunnen doorgeven aan de politie en dat de 

gemeenten via digitale weg op de hoogte blijven van de stand van zaken. Enkel voor het aanpassen 

van de chip in de identiteitskaart dient de burger nog naar het gemeentehuis te komen.  

 

Politieraadslid Luc Luyten stelt dat er vroeger een briefje werd achtergelaten door de 

wijkinspecteurs zodat de burgers wisten dat ze waren langs geweest. Hij vraagt hoe dit met het 

huidige systeem zal verlopen. Korpschef Jan Van Asch stelt dat de mensen elektronisch in kennis 

zullen gesteld worden zodra er een positief advies werd opgemaakt door de politie. Politieraadslid 

Luc Luyten vraagt hoe oudere mensen, die bv. geen laptop hebben, in kennis zullen worden gesteld. 

Korpschef Jan Van Asch antwoordt dat deze meestal thuis zijn en dus mondeling kunnen op de 

hoogte gebracht worden.  

 

Voorgeschiedenis 

Elke politiezone start met een basispakket van FOCUS modules onder de hoede van DRI. Het 

basispakket FOCUS@GPI bestaat uit Briefing, Zoek, ISLP, Incidenten, Berichten, Media, 

Contacten, Kaarten, Taken, Nota.  

Feiten en context 

De politiezone Antwerpen heeft FOCUS ondertussen fors uitgebouwd. Bijkomende modules zullen 

stapsgewijs worden aangeboden. In 2020 werd het aanbod uitgebreid met Woonstcontrole 

(WOCODO), Patrouillelocaties (PATLOC) en Personen onder Voorwaarden (POV).  

Argumentatie  

Door gebruik van de WOCODO-app zullen woonstcontroles efficiënter kunnen opgevolgd worden.  

Financiële gevolgen 

De maximale kosten bedragen 1 538 euro projectinvestering en 108 euro jaarlijks onderhoud. De 

totale kost over vijf jaar zou dan 2 076 euro bedragen. De prijzen kunnen variëren naargelang het 

aantal zones dat deelneemt aan het WOCODO-project.  
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Besluit 

- De politieraad verklaart zich unaniem akkoord met de bepalingen van het Convenant van 

19 december 2017 volgens het besluit 2020_GR_00420 van de Gemeenteraad van 

29/06/2020 te Antwerpen.  

- De politieraad verklaart zich unaniem akkoord met de bepalingen uit het Financieel 

Protocol van 08/12/2018 volgens het besluit 2020_GR_00420 van de Gemeenteraad van 

29/06/2020 te Antwerpen. 

- De politieraad verklaart zich unaniem akkoord met het Reglement inzake interzonaal 

samenwerkingsprotocol FOCUS volgens het besluit 2020_GR_00420 van de 

Gemeenteraad van 29/06/2020 te Antwerpen.  

 

 

7. Machtiging politiecollege aankopen – goedkeuring  
 

Politiesecretaris Sam Vanderoost licht toe dat hij dit punt heeft geagendeerd op vraag van de 

Federale diensten van de Gouverneur. Het is niet de bedoeling om anders te gaan werken in de 

toekomst. Aankopen boven de 30.000 euro zullen nog steeds worden goedgekeurd in de politieraad. 

Dit punt wordt vooral geagendeerd om administratief in orde te zijn.  

 

Politieraadslid Dirk Aras vraagt de stemming over dit punt. Hij stelt dat de politieraad al vaak een 

kennisname-vergadering is. Het houdt hen wel op de hoogte. Ze kunnen naar de gemeenteraad gaan 

en bijkomende vragen stellen. Door de goedkeuring van de aankopen kunnen ze de vinger aan de 

pols houden. Hij stelt dat deze machtiging bijdraagt aan de uitholling van de politieraad. Hij stelt 

dat er vaak wordt geschermd met het feit dat beslissingen dan sneller, vlotter kunnen genomen 

worden. Het punt over de dringende externe werving heeft aangetoond dat dit soms nodig is. Hij is 

van mening dat de raad hier geen problemen over maakt als het uitzonderingen blijven. Hij wil dat 

de politieraad toch zo veel mogelijk de kern blijft en hij wenst dit punt niet goed te keuren.  

 

Politieraadslid Leo Verelst treedt dit standpunt bij. Hij vindt dat zo’n beslissingen niet in een klein 

aantal handen mogen gelegd worden. Dit kan leiden tot problemen.  

 

Politieraadslid Thomas Wellens vraagt of dan bv. de aankoop van auto’s niet meer op de politieraad 

zou komen. Politiesecretaris Sam Vanderoost antwoordt dat dit niet zo is. We hebben de intentie 

om aankopen boven de 30.000 euro nog steeds in de politieraad te laten goedkeuren.  

 

Politieraadslid Bert Celis vraagt of het bedrag van 30.000 euro expliciet kan opgenomen worden 

in het besluit van het politiecollege.  

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat we de bedoeling hebben om de huidige werkwijze te blijven 

behouden.  
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Voorgeschiedenis  

Voor gewone dienst was het niet mogelijk om delegaties aan de korpschef of een ander 

personeelslid van de zone te verlenen (het politiecollege kon wel het ondertekenen van bestelbons 

tot bepaalde grensbedragen delegeren aan de korpschef of een ander personeelslid van de zone). 

Sinds 13 april 2019 laat de wetgever in het algemeen toe dat delegatie kan tot het grensbedrag voor 

een aangenomen factuur van 30.000 euro excl. BTW (Art. 92 Wet 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten) (Art. 33, §2, lid 3 WGP). 

Voor gewone dienst gingen delegatiebesluiten in het verleden tot 8.500 euro excl. BTW. Sinds 

2016 geldt een grensbedrag voor een aangenomen factuur tot 30.000 euro excl. BTW (Art. 92 Wet 

17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten). In sommige politiezones werd zelfs een 

princiepsbeslissing voor kredieten gewone dienst genomen. Sinds 13 april 2019 laat de wetgever 

in het algemeen toe dat deze delegatie kan voor kredieten gewone dienst, zonder grensbedrag (Art. 

33, §2, lid 2 WGP).  

Voor buitengewone dienst gingen delegatiebesluiten in het verleden tot het grensbedrag voor een 

aangenomen factuur. Sinds 2016 geldt daarvoor een grensbedrag tot 30.000 euro excl. BTW (Art. 

92 Wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten). Sinds 13 april 2019 laat de wetgever in het 

algemeen toe dat deze delegatie kan voor buitengewone dienst “wanneer de waarde van de opdracht 

lager is dan het door de Koning vastgelegde bedrag” (Art. 33, §2, lid 4 WGP). De verenigingen 

van steden en gemeenten vragen aan de bevoegde minister om 139.000 euro excl. BTW als 

grensbedrag te hanteren (Art. 42, §1, 1°, a) Wet 17 juni 2016 en art. 11 KB 18 april 2017 zoals 

gewijzigd door KB 20 december 2019).  

 

Juridische grond  

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234, eerste en tweede lid;  

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren;  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken (…);  

Gelet op het Bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent 

de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese 

bekendmaking;  

 

Argumentatie  

Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot overheidsopdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze 

van gunning te bepalen; 

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om binnen 

de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst, voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten, bepaalde bevoegdheden van de politieraad over te dragen aan het 

politiecollege voor de lopende legislatuur;  
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Overwegende dat bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad  aan het politiecollege 

de verplichting tot kennisgeving aan de politieraad niet van toepassing is.  

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om binnen 

de perken van de begrotingskredieten van de buitengewone dienst, begrensd tot het door de Koning 

vastgestelde bedrag, bepaalde bevoegdheden van de politieraad over te dragen aan het 

politiecollege voor de lopende legislatuur;  

Overwegende dat bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad aan het politiecollege 

de verplichting tot kennisgeving aan de politieraad niet van toepassing is.  

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om binnen 

de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst, begrensd tot het bedrag voor 

opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen factuur, bepaalde bevoegdheden 

van de politieraad over te dragen aan de korpschef of een ander personeelslid van de politiezone 

voor een periode voor de lopende legislatuur;  

Overwegende dat bij de overdracht van deze bevoegdheid van de politieraad aan de korpschef of 

een ander personeelslid van de politiezone, deze laatste de bevoegdheid van het politiecollege 

overneemt.  

Overwegende dat bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad aan de korpschef of een 

ander personeelslid van de politiezone de verplichting tot kennisgeving aan de politieraad niet van 

toepassing is. 

Overwegende dat de Federale Diensten van de Gouverneur ons hebben verzocht om voorliggende 

machtiging te laten goedkeuren in de politieraad. 

 

Besluit:  

Artikel 1. De politieraad keurt de bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege goed met een 

meerderheid van 16 stemmen (tegenstemmen van Dirk Aras en Leo Verelst, onthouding van Rudy 

Nuyens). Het betreft een bevoegdheidsdelegatie om met betrekking tot overheidsopdrachten voor 

werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te 

bepalen, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde 

gewone begroting en voor zover het bedrag de 30.000 euro niet overschrijdt. 

Artikel 2. De politieraad keurt de bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege goed met een 

meerderheid van 16 stemmen (tegenstemmen van Dirk Aras en Leo Verelst, onthouding van Rudy 

Nuyens). Het betreft een bevoegdheidsdelegatie om met betrekking tot overheidsopdrachten voor 

werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te 

bepalen, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde 

buitengewone begroting en begrensd tot 30.000 euro.  

Artikel 3. De politieraad keurt de bevoegdheidsdelegatie aan de korpschef goed met een 

meerderheid van 16 stemmen (tegenstemmen van Dirk Aras en Leo Verelst, onthouding van Rudy 

Nuyens). Het betreft een bevoegdheidsdelegatie aan de korpschef of een ander personeelslid van 

de politiezone om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de 

lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen, voor zover het politiecollege 

optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting en begrensd tot het 

bedrag voor opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen factuur.  

Artikel 4. Deze beslissing heeft uitwerking voor de lopende legislatuur.  
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8. Machtiging politiecollege contractuele aanwervingen – goedkeuring 
 

Politiesecretaris Sam Vanderoost stelt dat ook dit punt werd geagendeerd op vraag van de Federale 

diensten van de Gouverneur. We hebben ook hier de bedoeling om de huidige werkwijze te 

behouden.  

 

Politieraadslid Dirk Aras vraagt toelichting over het eerder in de vergadering besproken punt. Hier 

ging het over een politiemedewerker. Voorzitter Paul Verbeeck stelt dat het hier over een 

burgerpersoneelslid ging dat via externe weg heeft deelgenomen aan de proeven voor 

politiecommissaris. De functie die via dringende werving werd open verklaard betreft wel degelijk 

een administratieve functie. Politieraadslid Dirk Aras vraagt of het dan zo is dat de benoeming van 

politiepersoneel hier niet onder valt. Korpschef Paul Verbeeck antwoordt hierop positief.  

 

Politieraadslid Leo Verelst vraagt of het hier enkel de benoeming betreft en bv. niet de 

vacantverklaring. Sam Vanderoost bevestigt dit.  

 

Juridische grond 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 56, inzake de bevoegdheid van de politieraad 

om, per lopende legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van 

het personeel van de politiezone te delegeren naar het politiecollege, behoudens wanneer het 

politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de selectieprocedure;  

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 48 en artikel 54, inzake de bevoegdheid van 

de politieraad om de korpschef van de politiezone aan te wijzen en de officieren van de politiezone 

te benoemen; 

Argumentatie  

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is dat er 

sneller na de selectie tot effectieve benoeming of aanwerving kan overgegaan worden, hetgeen 

inhoudt dat kandidaten sneller aangeworven of benoemd kunnen worden in de eigen zone;  

Overwegende dat het vanuit het oogpunt van een soepel en efficiënt personeelsbeleid vereist is dat 

bepaalde bevoegdheden van de politieraad worden overgedragen aan het politiecollege voor de 

lopende legislatuur;  

Overwegende dat de Federale Diensten van de Gouverneur ons hebben verzocht om voorliggende 

machtiging te laten goedkeuren in de politieraad. 

Besluit 

Artikel 1. De politieraad verleent unaniem goedkeuring aan de bevoegdheidsdelegatie aan het 

politiecollege om de benoeming of aanwerving van de contractuele leden van het personeel van de 

politiezone te delegeren naar het politiecollege, behoudens wanneer het politiecollege de bedoeling 

heeft om af te wijken van de rangorde na de selectieprocedure. 

Artikel 2. Deze beslissing heeft uitwerking voor de lopende legislatuur. 
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9. Algemene vergadering IOK 18 mei 2021 – goedkeuring  
 

Politieraadslid Thomas Wellens vraagt om toelichting over de benoeming van Frank Wilrycx. 

Voorzitter Paul Verbeeck antwoordt dat het hier om de burgemeester van Merksplas gaat die een 

schepen uit Merksplas vervangt in de raad van bestuur van IOK.  

 

Argumentatie  

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op de statuten van IOK; 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 18 mei 2021 volgende agendapunten 

bevat: 
1. Vervanging bestuurder 

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 

4. Resultaatsbestemming 2020 

5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020 

6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening  

van hun mandaat in 2020 

7. Varia 

Overwegende dat de politieraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) 

ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 18 mei 2021; 

Overwegende dat de politieraad kennis neemt van de ontslagname van dhr. Karel Lenaerts uit de 

gemeenteraad en de raad van bestuur en van het voorstel tot vervanging door dhr. Frank Wilrycx 

als bestuurder van IOK; 

Overwegende dat de politieraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 

boekjaar 2020; 

Overwegende dat de politieraad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2020, 

houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals 

de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 

Overwegende dat de politieraad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 

Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met 

inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering; 

Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en 

de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2020; 

 

 

Besluit  

Artikel 1 

De politieraad keurt de benoeming van dhr. Frank Wilrycx als bestuurder van IOK goed met een 

meerderheid van 18 stemmen (onthouding van Leo Verelst). 

Artikel 2 
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De politieraad verleent goedkeuring aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 

2020 met een meerderheid van 18 stemmen (onthouding van Leo Verelst). 

Artikel 3 

De politieraad verleent goedkeuring aan de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 

december 2020, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van 

het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen met een meerderheid van 18 

stemmen (onthouding van Leo Verelst). 

Artikel 4 

De politieraad verleent goedkeuring aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 

commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2020 met een meerderheid van 18 

stemmen (onthouding van Leo Verelst). 

Artikel 5  

Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van dhr. Luc Luyten, de volmachtdrager van de 

algemene vergadering.  

 

 

10. Algemene vergadering TMVS 15 juni 2021 – goedkeuring  
 

Argumentatie  

Gelet op het feit dat de Lokale Politie Berlaar-Nijlen aangesloten is bij TMVS dv; 

Gelet op de statuten van TMVS dv;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op, waarin de agenda 

werd meegedeeld;  

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Besluit 

Artikel 1. De politieraad verleent met een meerderheid van 18 stemmen (onthouding van Leo 

Verelst) goedkeuring aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS 

dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek 

van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelne-

mers en de overdracht van een deelnemer 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 

2020 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Aanpassing huishoudelijk reglement 

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 
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Artikel 2. De politieraad draagt met een meerderheid van 18 stemmen (onthouding door Leo 

Verelst) dhr. Bert Celis op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de 

algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en zijn 

stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de politieraad van heden bepaalde standpunt 

met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

• hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

 

 

11. Mededelingen  
 

a. Stand van zaken fusie-oefening Berlaar-Nijlen en Heist  

 

Voorzitter Paul Verbeeck licht dit toe. Hij stelt dat we een SWOT-analyse hebben gemaakt die 

werd voorgelegd aan de gemeenteraad van Berlaar en die eerstdaags zal worden besproken in de 

gemeenteraad van Nijlen. De beslissing om over te gaan tot een effectieve haalbaarheidsstudie 

behoort toe aan de politieraad. We zullen de politieraad hiervoor eind mei samenroepen.  

 

Politieraadslid Thomas Wellens merkt op dat er steeds sprake is van de “stand van zaken van de 

fusie” terwijl het eigenlijk over de “fusie-oefening” zou moeten gaan. Er is immers nog niet beslist 

om over te gaan tot een fusie. Hij is heel blij dat er een oefening gemaakt wordt maar hij deelt de 

mening van velen dat de fusie tussen Berlaar-Nijlen en Heist te klein is. Hij hoort ook geruchten 

dat er ook op federaal niveau wordt nagedacht over de juiste schaalgrootte van eventuele fusies.  

 

 

b. Brief van dhr. Philip Willekens, FOD Binnenlandse Zaken, betreffende 

correctiemechanisme ingesteld in het kader van de overdracht van de ex-

rijkswachtgebouwen 

c. Brief van mevr. Sara Gruszowski (FDG Antwerpen) van 02 februari 2021 betreffende 

goedkeuring begroting 2021  

d. Brief van mevr. Sara Gruszowski (FDG Antwerpen) van 23 februari 2021 betreffende 

goedkeuring begrotingswijzigingen 01 en 02 van 2020 

e. Brief van mevr. Sara Gruszwoski (FDG Antwerpen) van 23 februari 2021 betreffende 

goedkeuring politierekening 2018  

 

Politieraadslid Nathan Rijnders merkt op dat er aan de school van Berlaar-Heikant de kinderen 

langs de achterkant (Heistsebaan) binnen- en buitengaan wat voor de nodige problemen zorgt. Hij 

vraagt of het mogelijk is om toezicht te laten houden op de Heistsebaan.  

  

mailto:20210615AVTMVS@farys.be
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Politieraadslid Luc Luyten wijst op de kunstroute “Buitenbeeld” die binnenkort van start gaat. Hij 

vraagt of het mogelijk is om hier extra toezicht te houden. De kunstwerken blijven ook ’s nachts 

liggen en hij zou graag hebben dat er toezicht gebeurt. Voorzitter Paul Verbeeck vraagt naar de 

exacte locaties. Luc Luyten stuurt deze door per mail.  

 


