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POLITIEZONE NOORDERKEMPEN 

Zonecode 5363 

 

 

Leden van de politieraad 

Aanwezig: 

 

Marc Van Aperen, burgemeester Hoogstraten -voorzitter; 
Dorien Cuylaerts,  burgemeester Rijkevorsel; 

Frank Wilrycx, burgemeester Merksplas; 

Ann Fockaert, Marc Haseldonckx, Alfons Jacobs, Herman Snoeys, , Pim 

Van der Linden, Josephus Vissers, 

politieraadsleden Hoogstraten; 

Kevin Druyts, Jaak Jacobs, Peter Janssens, Diede Van Dun, Lieven Van 

Nyen, 

politieraadsleden Rijkevorsel; 

Jan Quirijnen, Koen Staes, Jozef Van Accom, politieraadsleden Merksplas; 

Verontschuldigd:  

Tinne Rombouts, Jozef Matthé, Marcel Verschueren 

 

Politieraadsleden Hoogstraten 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

  Goedkeuring  

 

2. Federaal Toezicht. Kennisname van de goedkeuring van de begroting 2022  

Kennisname 

 

3. Federaal toezicht. Kennisname van de goedkeuring van de wijziging van de 

personeelsformatie 

Kennisname 

 

 

 



4. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 

De begrotingsrekening 2021, de resultatenrekening 2021 en de balans per 31 

december 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd 

Goedkeuring met eenparigheid, zijnde 83,5% stemgewicht 

 

5. Bekrachtiging van de vacantverklaring van 10 betrekkingen in het basiskader via 

de aspirantenmobiliteit 2022-A1  

Uiterlijk 14 januari 2022 dienden de behoeften van de politiezone voor de 

aspirantenmobiliteit (AMOB) 2022-A1 doorgegeven te worden aan de Federale 

politie. Van een aspirantenmobiliteit kan slechts gebruik gemaakt worden wanneer 

de klassieke mobiliteit niet tot de gewenste benoeming(en) heeft geleid. De vacatures 

van een aspirantenmobiliteit richten zich naar toekomstige politie-inspecteurs die 

nog in de basisopleiding zitten. De politiezones engageren zich om de kandidaten 

ook effectief aan te werven.  

De politieraad wordt verzocht de beslissing van het politiecollege d.d. 10 januari 

2022 om tien plaatsen in het basiskader vacant te verklaren, te bekrachtigen.  

Goedkeuring met eenparigheid van stemmen 

 

6. Bekrachtiging van de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de wijze van 

gunnen voor de aankoop van een anoniem interventievoertuig 

Het huidige anonieme voertuig is beperkt beschikbaar voor operationele inzet en 

ondertussen meer dan 9 jaar oud.  Het voertuig zal van interventie worden 

doorgeschoven naar de wijkpost.  Er is de behoefte aan een nieuw anoniem 

interventievoertuig. In de begroting werd een budget voorzien van 35.000 EUR voor 

de aankoop van een voertuig.   

 

Het nieuwe voertuig zal door de dienst interventie en verkeer gebruikt worden tijdens 

flexdiensten en verkeerscontroles om wagens proactief uit het verkeer te halen.  

Voorstel tot aankoop van een benzine voertuig Volvo V60, uitgerust als anoniem 

interventievoertuig tegen de prijs van €50.911. 

 
De politieraad wordt verzocht de beslissing van het politiecollege d.d. 24 december 

2021 te bekrachtigen.  

Goedkeuring met 15 stemmen vóór, 1 stem tegen en 1 onthouding: 

 

7.  Bekrachtiging van de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de wijze van 

gunnen voor de aankoop van een zichtbaar interventievoertuig 

Er is de behoefte aan een nieuw zichtbaar interventievoertuig.  

In de begroting werd een budget voorzien van 45.000 EUR voor de aankoop van een 

voertuig. Het nieuwe voertuig zal door de dienst interventie en verkeer gebruikt 

worden tijdens flexdiensten en verkeerscontroles om wagens proactief uit het verkeer 



te halen.  Er is behoefte aan een 4x4 voertuig voor verplaatsingen op het landelijk 

terrein.  Voorstel tot aankoop van een Peugeot 3008 Allure Hybrid4, uitgerust als 

zichtbaar interventievoertuig tegen de prijs van €62.553,51. 

 
De politieraad wordt verzocht de beslissing van het politiecollege d.d. 24 december 

2021 te bekrachtigen.  

Goedkeuring met 16 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 1 onthouding 

 

8. Varia 

Overeenkomstig het goedgekeurde huishoudelijk reglement (artikel 7) krijgen de 

politieraadsleden de gelegenheid mondelinge vragen te stellen over politionele 

aangelegenheden die niet expliciet op de agenda van huidige politieraad staan. 

 
 

BESLOTEN VERGADERING 
 

1. Kennisname uitbetaling van jaarlijkse rente aan een inspecteur ingevolge 

blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval d.d. 18/06/2015 

Kennisname 

 

2. Kennisname opruststelling van een inspecteur  

Kennisname 

 

3. Kennisname opruststelling van een inspecteur  

Kennisname 

 

4. Goedkeuren van de ontwerpbeslissing aanvraag schadeloosstelling wegens 

beroepsziekte van een hoofdinspecteur 

Goedkeuring  

 

 

 

 

 

Heidi Pleysier  Marc Van Aperen 

Secretaris  Voorzitter 

 


