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Definitief verslag 

POLITIERAAD – POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) 

VERGADERING VAN ZEVENENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND EENENTWINTIG 

27.10.2021 

 

Aanwezig: Keymeulen Peter, burgemeester-voorzitter 

Daems Geert en Van Hirtum Guy, burgemeester-leden 

Anthonis Milo, De Cock Frans, De Wever Iris, Huyskens Rigo, Laeremans Karolien, 

Leirs Maria, Michiels Marie, Sterckx Geert, Tubbax Tim, Van Calster Winny, Van 

den Broeck Giel, Van den Bruel Gust (bijgestaan door Luc Van den Vonder als 

vertrouwenspersoon), Van Hemelen Maurice, Van Thielen Christiane, Verbraecken 

Harri, Winkelmans Kurt: politieraadsleden. 

Wandelseck Cris, 1ste HCP-korpschef 

Vanbergen Michel, secretaris-adviseur 

Verontschuldigd: Nevelsteen Marleen, politieraadslid 

 

Datum: 27 oktober 2021 
 

Voorzitter Peter Keymeulen opent de vergadering om 20:00 uur 
 

Openbare zitting 
Bij aanvang van de vergadering vraagt de voorzitter de toestemming aan de politieraadsleden om 3 
agendapunten bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda: 

• Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie coördinator actiedomein overlast in 
de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie. 

• Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie adjunct diensthoofd lokale opsporing 
in de graad van hoofdinspecteur in de dienst lokale opsporing. 

• Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie coördinator actiedomein 
geweldbeheersing in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie. 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 23 juni 2021 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

2. Kennisgeving van de goedkeuring met opmerkingen van de jaarrekening 2020 door het 

Federaal Toezicht. 
Kennisname door de raad van het besluit van 4 oktober 2021 van het Federaal Toezicht, houdende 
goedkeuring met opmerking van de jaarrekening 2020 van de politie Zuiderkempen. 
 

3. Kennisgeving van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen nrs. 1 en 10/2021 door het 

Federaal Toezicht. 
Kennisname door de raad van het besluit van 2 augustus 2021 van het Federaal Toezicht, houdende 
goedkeuring van de begrotingswijzigingen nummers 1 en 10/2021 (gewone en buitengewone dienst) 
van de politie Zuiderkempen. 
 

4. Begroting 2022 

Juridische grond 

De Wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, B.S. van 5 januari 1999, hierna verkort tot 
WGP. 
Het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale 
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politie, hierna verkort tot ARPC. 
De voorgelegde begroting. 
Het KB van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de 
gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, de verdeling als volgt vastlegt: 
Herselt 28,59 %, Hulshout 18,30 % en Westerlo 53,11 %. 
Aan de voorwaarden van artikel 248 van de WGP is voldaan. 
De artikelen 71 tot en met 76 van de WGP, houdende het specifiek toezicht op de begroting en de 
begrotingswijzigingen evenals de financiële bijdragen van de gemeenten. 
Het bijgevoegd verslag zoals bedoeld bij artikel 96 van de NGW en van toepassing verklaard bij artikel 27 
van de WGP. 
Het advies van de begrotingscommissie van 15/10/2021, zoals voorgeschreven in artikel 11 van het ARPC. 
Artikel 27 van de WGP stelt dat de artikelen 84, 86, 87, 87 bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 tweede lid, 96, 
97, 98, 99, 100 en 101 van de NGW van overeenkomstige toepassing zijn op de politieraad. 
Artikel 26 van de WGP dat stelt dat bij stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen wordt afgeweken van artikel 25 van de WGP (één stem per 
lid). 
Artikel 24 van de WGP, gevolgd door het KB van 20 december 2000, B.S. december 2000, en verder 
verduidelijkt door de ministeriële omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001, B.S. 13 april 2001, houdende de 
verdeling van het aantal stemmen over de burgemeesters bij de stemming over de vaststelling van de 
begroting/begrotingswijzigingen. 
Artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politie. 
Artikel 99 van de Nieuwe Gemeentewet 

Argumentatie 

De gewone ontvangsten: 
 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de gewone dienst 2022 is een batig saldo van 675,19 
euro.  
 
Volgende cijfers zijn nog niet gekend bij het opstellen van de begroting: 

-  de sociale toelage van de federale overheid, (469.921,00 euro) 
- de federale basistoelage, (2.015.715,00 euro)  
- de bijkomende federale basistoelage, (134.292,00 euro) 
- de toelage overeenkomst verkeersveiligheid, (550.222,00 euro) 

daarom wordt in de begroting 2022 hetzelfde bedrag voorzien als in 2021. 
 
Omdat de nieuwe Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van 
politiebegroting 2022 momenteel nog niet verschenen is, werd er rekening gehouden met de bepalingen 
volgens de Ministeriële Omzendbrief PLP 60 i.v.m. opstellen begroting 2021. 
 
Deze ontvangsten vertegenwoordigen 42,97 % van de totale ontvangsten in de gewone dienst. 
 
Om de gewone dienst van de begroting sluitend te maken zijn er de gemeentelijke toelagen: 

- toelage van Herselt: 1.157.037,00 euro (1.236.346,00 euro in 2021 en 1.088.324,00 euro in 2020) 
- toelage van Hulshout: 740.601,00 euro (791.365,00 euro in 2021 en 696.619,00 euro in 2020) 
- toelage van Westerlo: 2.149.362,00 euro (2.296.689,00 euro in 2021 en 2.021.718,00 euro in 

2020). 
 
De toelagen van de gemeenten vertegenwoordigen 54,85% van de totale ontvangsten ingeschreven in de 
gewone dienst. 
 
De gewone uitgaven: 
 
De gewone uitgaven van de politiebegroting zijn: 

- personeel (groep 70) 
- werkingskosten (groep 71) 
- overdracht (groep 72) 
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- schuld (groep 7X). 
 
In de groep 70 wordt de functionele code gebruikt om de categorieën van het personeel te bepalen. Dit 
heeft te maken met automatische betalingsbestanden van het SSGPI, die overgenomen worden door de 
bijzonder rekenplichtige en een vlotte verwerking in de rekeningen mogelijk maakt. 
Het zijn de codes 330/01, 91, 98, 99 en 00 

- 01 betreft politiepersoneel 
- 91 betreft het administratief en logistiek calog personeel. 
- 98 betreft de secretaris 
- 99 betreft de bijzonder rekenplichtige 
- 00 betreft de raadsleden. 

 
Personeel: het totaal van de groep 70 wordt geraamd op 7.736.765,00 euro of 83,72% van het totaal van 
de gewone uitgaven. 
De personeelsuitgaven voor 2022 worden geraamd op basis van de wedden en supplementen van 1 
augustus 2020 tot en met 31 juli 2021, rekening houdend met de te verwachten loonschaalverhogingen en 
het sectoraal akkoord en de inflatievooruitzichten van het planbureau. 
Eveneens werd rekening gehouden met een verhoging van 1,5% werkgeversbijdrage voor de pensioenen 
in 2022. 
 
Het sectoraal akkoord voorziet dat de personeelsleden vanaf november 2022 maaltijdcheques ontvangen. 
 

Op het ogenblik dat de begroting ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd zijn er 80 politiemensen 
(operationeel kader) en 18 administratieve krachten (calog) in dienst (namelijk 13 statutairen, en 5 
contractuelen).  
 
In de raming voor 2022 is rekening gehouden met de bewegingen in het personeelsbestand en de 
invulling van de goedgekeurde formatie. 
 
In deze begroting is budget voorzien voor de aanwerving van 3 hoofdinspecteurs en 2 inspecteurs. 
 
Er zijn 4 operationele personeelsleden die gebruik maken van de mogelijkheid van NAVAP (non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering). 
 
Werkingskosten: het totaal van de groep 71 wordt geraamd op 1.070.250,00 euro of 11,58 % van het 
totaal van de gewone uitgaven. 
 
Het budget voor kosten voor beroepsopleiding van personeel wordt verhoogd. Door de Covid-19 epidemie 
werden veel opleidingen van 2020 en 2021 uitgesteld naar 2022. Er dient door de operationele 
personeelsleden ook een cursus prioritair rijden gevolgd te worden. 
 
Het budget voor andere administratiekosten wordt verhoogd. Er is een administratieve kost verbonden 
aan de uitgifte van de maaltijdcheques. 
 
Het budget voor exploitatiekosten van trajectcontrole wordt verhoogd. In de loop van 2022 dient er 
overgeschakeld te worden op een ander raamcontract voor het onderhoudscontract. Mogelijks dient er 
een upgrade naar Nagios monitoringsysteem uitgevoerd te worden op de site (indien AWV dit niet voor 
zijn rekening neemt). 
 
Het budget voor de energiekosten (elektriciteit en aardgas) werd verdubbeld. 
 
Het budget voor andere technische kosten GSM en papier werd verlaagd. 
 
Het budget voor materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik werd verhoogd. 
 
Het budget voor olie en brandstof voor voertuigen werd verhoogd. 
 
Het budget voor prestaties van derden voor voertuigen werd verhoogd. 
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Het bedrag voor belastingen en taksen op voertuigen werd verhoogd. Dit heeft betrekking op de 
inverkeerstelling van voertuigen. 
 
Overdracht: het totaal van de groep 72 wordt geraamd op 53.510,00 euro of 0,58% van het totaal van de 
gewone uitgaven. 
De bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsdiensten worden berekend door IOK. 
 
Schuld: in de groep 7X is 380.500,00 euro ingeschreven of 4,12% van het totaal van de gewone 
uitgaven. 
Dit heeft betrekking op de leasingsschuld voor de verwerving van het veiligheidscentrum 
 
Het totaal van de gewone uitgaven wordt geraamd op 9.241.025,00 euro. 
Het resultaat van de begroting wordt geraamd op –1.764.988,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat 2022 wordt geraamd op 676,19 euro of het batig saldo van 2021 plus 
het geraamd resultaat van de begroting. 
 
De buitengewone ontvangsten: 
 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 2022 is een batig saldo van 
2.170,05 euro. 
De buitengewone ontvangsten worden in 2022 gerealiseerd door: 

- investeringssubsidies in kapitaal van de drie gemeenten voor specifieke investeringen; 
- en het batig saldo van 2021. 

 
Overdracht: 700.000,00 euro voor specifieke investeringen wordt gefinancierd door investeringssubsidies 
in kapitaal van de drie gemeenten. 
Volgens de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van: 

- de gemeente Herselt: 200.130,00 euro, 
- de gemeente Hulshout: 128.100,00 euro, 
- de gemeente Westerlo: 371.770,00 euro. 

 
De buitengewone uitgaven: 
 
Buitengewone investering:  

- Aanpassingswerken aan administratieve gebouwen, 350.000,00 euro, wordt ingeschreven voor 
de installatie van een airconditioning in het politiecommissariaat De Marly. 

- Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies, 80.000,00 euro wordt 
ingeschreven voor het aanstellen van een studiebureau voor de installatie van de airco in het 
politiecommissariaat De Marly. 

- Erelonen voor elektriciteitsstudies, 100.000,00 euro wordt ingeschreven voor het bestuderen en 
aanpassen van de elektrische installaties van de 2 politiecommissariaten met het oog op de 
aankoop en het gebruik van elektrische dienstvoertuigen inclusief het installeren van laadpalen 
e.d. 

- Aankoop van bureaumeubilair, 15.000,00 euro wordt ingeschreven voor de aankoop van 
bijkomende radiokasten, de vervanging van bureaustoelen en dergelijke. 

- Aankoop van informaticamaterieel, 276.000,00 euro, wordt ingeschreven voor de aankoop van 
hardware in de snel evoluerende informaticawereld, hierbij wordt o.a. de vernieuwing van de 
administratief Citrix servers, de vervanging van 15 oude PC’s en toebehoren, de vervanging van 
de telefooncentrale, tape library, NAS opslag mediatheek, vervanging 2 firewalls, tablets voor 
WOCODO e.d. voorzien. 

- Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen, 17.000,00 euro wordt ingeschreven voor de aankoop 
van 5 elektrische fietsen voor de wijkagenten. 

- Aankoop van politieauto’s, 120.000,00 euro wordt ingeschreven voor de vervanging van een 
combi, en een anonieme combi voor recherche. 

- Aankoop van kogelwerende vesten, 18.000,00 euro voor aankoop van de kogelwerende vesten.  
- Aankoop van materiaal verkeersveiligheid, 24.000,00 euro voor aankoop curvometer en 6 

bijkomende SIB-borden. 
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Het totaal van de buitengewone uitgaven wordt geraamd op 1.000.000,00 euro. 
 
Het algemeen begrotingsresultaat in de buitengewone dienst wordt geraamd op 2.170,05 Euro of het batig 
saldo van 2021 plus het resultaat van het eigen dienstjaar. 
 
Lange termijn: 
 
Zoals blijkt uit de cijfers is de personeelskost (groep 70) de grootste kostenpost in de totaliteit van de 
gewone uitgaven. 
Eveneens wordt er een systematische vervanging voorzien van de dienstvoertuigen die tien jaar oud zijn 
of de dienstvoertuigen die aan vervanging toe zien omwille van kosten/baten analyse. 
De Citrix-netwerk omgeving dient om de 5 jaar vernieuwd te worden. 

Besluit 

Artikel 1 de begroting – gewone dienst – dienstjaar 2022 wordt als volgt vastgelegd: 

 

Algemeen begrotingsresultaat 2019:   2.340.009,66 

Rekening 2020  Saldo  

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 7.388.451,93   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 7.486.555,18 -98.103,25  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2020) 555.358,36   

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 117.921,94 437.436,42  

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 97.008,00 -97.008,00  

Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of - )   242.325,17 

Algemeen begrotingsresultaat 2020:  2.582.334,83 

 

Begroting 2021 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 7.764.876,36 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 8.671.280,00 0,00 -906.403,64 

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 89.773,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00 89.733,00 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2021(+ of - )   -816.670,64 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021: 1.765.664,19 
 

Begroting 2022  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 7.476.037,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 9.241.025,00 -1.764.988,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022) 0,00 0,00  

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -) 
 

 
 

  
-1.764.988,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022:  676,19 
 

Artikel 2 de begroting – buitengewone dienst – dienstjaar 2022 wordt als volgt vastgelegd: 

 
Algemeen begrotingsresultaat 2019: 97.992,94 

Rekening 2020  Saldo  
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Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 350.500,00   

Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 361.883,53 -11.383,53  

Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 
2020) 

136.552,64 0,00  

Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 0,00 136.552,64  

Ontvangsten overboekingen 97.008,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 97.008,00  

 
Resultaat van de begrotingsrekening 2020 (+ of -) 

   
222.177,11 

 

Algemeen begrotingsresultaat 2020:  320.170,05 

 

Begroting 2021 Na laatste 
wijziging 
goedgekeurd door 

Aanpassing in 
+ of – volgens 
prognose 

Saldo na 
prognose 

Ontvangsten eigen dienstjaar 873.000,00 0,00  

Uitgaven eigen dienstjaar 891.000,00 0,00 -18.000,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00  

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021) 0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of -) 
 

   
-18.000,00 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021:  302.170,05 

 

Begroting 2022  Saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar 700.000,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 1.000.000,00 -300.000,00  

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022) 0,00   

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00  

 
Geraamd resultaat van de begroting 2022 (+ of -) 
 

 
 

  
-300.000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022:  2.170,05 
 

Artikel 3 
Deze beslissing overeenkomstig artikel 71 van de WGP voor goedkeuring aan mevrouw de Gouverneur over 
te maken. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

5. Logistiek. Huren van 5 digitale kopieer - netwerkprinters. Vaststellen van de lastvoorwaarden 

en wijze van gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

De lokale politie Zuiderkempen huurt 5 kopieer - netwerkprinters. De huurtermijn van deze printers 
verloopt en dienen vervangen te worden. 
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Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

De bestaande huurcontracten van de 5 kopieer- netwerkprinters van lokale politie Zuiderkempen loopt dit 
jaar af. Deze 5 netwerkprinters dienen voor de goede werking van de lokale politie Zuiderkempen terug 
vervangen te worden door het huren van 5 kleurenprinters (4 toestellen in het veiligheidscentrum en 1 in 
het wijkkantoor van Westmeerbeek).  
Gelet op het veelvuldig gebruik (én slijtage) van dergelijke printers is het aangeraden om deze toestellen 
te huren i.p.v. aan te kopen. 
 
De lokale politie Zuiderkempen kan een beroep doen op het raamcontract FORCMS-copy 123–Lot 3–
basis voor het aankopen en/of huren van netwerkprinters. Dit contract werd toegewezen aan Spie 
Belgium, Chaussée de Louvain 431C, 1380 Lasne. 
De lokale politie Zuiderkempen is door beroep te doen op de federale raamovereenkomsten vrijgesteld 
van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. 
De huur van de 5 printers wordt aangegaan voor een periode van 60 maanden en de huurprijs is “all-in” 
en omvat: 
 

• de huur van 5 multifunctionele print/copy/scan A3 LaserJet type HP E87650du met een extra lade met 
hoge capaciteit voor 2.000 pagina’s. 
- Printsnelheid: tot 50ppm 
- scansnelheden: 80 ppm enkelzijdig / 160ppm dubbelzijdig 
- Kopieersnelheden: (A4) 50 kpm 

• onderhoudscontract:  
- inclusief alle kosten voortvloeiend uit het onderhoud: reiniging, nazicht, afstellen van het 

materiaal, herstellingen, leveren van inktpatronen, vervang van kapotte of versleten stukken, 
verplaatsingskosten voor tussentijdse bezoeken die worden aangevraagd, …) 

- de vervanging van een defect apparaat door een identiek of een evenwaardig apparaat met 
dezelfde accessoires en prestaties; 

- de terugname en effectief recycleren van lege inktpatronen, verpakkingen of ander afval; 

• de levering, installatie, configuratie van de toestellen en een basisopleiding voor de gebruikers; 

• 5x papercut (incl. installatie, admin training, badgelezers, 5 jaar maintenance & support). 
De badgelezers van de papercut zijn compatibel met de toegangsbadges van de personeelsleden.  

 
De kostprijs voor een afdruk in zwart bedraagt 0,0031 euro incl. btw/st en een kleurenafdruk 0,011 euro 
incl. btw/afdruk. De gemaakte afdrukken zullen aangerekend worden op de tellerstand (dus géén 
vastgelegd maandvolume). 

Financiële gevolgen 

De maandelijkse kostprijs voor het huren van 5 kleurenprinters ‘all-in” bedraagt 526,43 euro incl. btw of op 
jaarbasis 6.317,22 euro incl. btw. 
Voor de totale huurperiode (60 maanden) van de 5 kleuren netwerkprinters bedraagt de kostprijs 
26.104,20 euro excl. btw of 31.586,08 euro incl. btw. 
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Besluit 

Artikel 1 
De politieraad keurt de lastvoorwaarden en wijze van gunnen goed voor de huur van 5 netwerkprinters 
gedurende 60 maanden via het raamcontract FORCMS-copy 123-Lot 3- basis gegund aan firma Spie 
Belgium, Chaussée de Louvain 431C, 1380 Lasne.  
 

Artikel 2 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Artikel 3 
De jaarlijkse kosten voor huur printers en de afdrukken worden verrekend op de functioneel-economische 
code 330/123/12 van de gewone uitgaven van het desbetreffend jaar. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

6. Aanstellen van een studiebureau technieken. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van 

gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

In het veiligheidscentrum is er nood aan de installatie van een airconditioningssysteem zodat de meeste 
lokalen van het veiligheidscentrum gekoeld kunnen worden. Om deze investering te kunnen uitvoeren 
dient er een studiebureau technieken aangesteld te worden om dit heel project in goede banen te leiden. 

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
De nieuwe gemeentewet. 

Argumentatie 

In het veiligheidscentrum is er nood aan de installatie van een airconditioningssysteem zodat de meeste 
lokalen van het veiligheidscentrum gekoeld kunnen worden.  
In de buitengewone dienst van begroting 2021 werden de nodige budgetten voorzien voor de installatie 
van een dergelijk systeem in het veiligheidscentrum. 
Echter tijdens de voorbereidingen voor het opstarten van dit project bleek al snel dat de technische kennis 
bij de politiezone ontbreekt om een dergelijk groot en complex project te kunnen uitvoeren.  
 
De politiezone heeft nood om dit volledig project uit te besteden aan een studiebureau technieken die wel 
beschikt over de nodige ervaring en knowhow om deze werkzaamheden voor te bereiden en de uitvoering 
te kunnen opvolgen. 
Het is de bedoeling dat dit studiebureau het volledig project op zich neemt: 

- Onderzoek ter plaatse  
- (voor)ontwerp maken 
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- Technische beschrijvingen voor bestek maken 
- Aanbesteding uitvoeren (incl. nazicht ontvangen offertes + opmaken gunningsverslag) 
- Werkopvolging (tot en met de definitieve oplevering) 

 
De dienst materiële middelen heeft een lastenboek MM / studie airco/2021 opgesteld. In de begroting 
2021 werden in de buitengewone dienst de nodige budgetten voorzien voor de aankoop en installatie van 
een airconditioningssysteem in het veiligheidscentrum. Echter aangezien dit project niet in de loop van 
begrotingsjaar 2021 zal gegund worden, worden de nodige budgetten voor zowel het studiebureau als het 
uitvoeren van de werkzaamheden terug hernomen in begroting 2022. 
 
Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 
139.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht voor het aanstellen van een 
studiebureau gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Financiële gevolgen 

De kosten van het studiebureau voor de uitvoering van het volledig project wordt geraamd op 80.000,00 
euro inclusief en het budget wordt voorzien in de begroting 2022 op de buitengewone dienst. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad keurt de lastvoorwaarden voor het aanstellen van een studiebureau technieken goed.  
De opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 

Artikel 2 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/733/51 van de buitengewone 
uitgaven van de begroting 2022. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

7. Logistiek. Levering en plaatsen tuinafsluiting wijkkantoor Westmeerbeek. Vaststellen van de 

lastvoorwaarden en wijze van gunning. 

Motivering 

Feiten en context 

De tuin van het wijkcommissariaat te Westmeerbeek dient nog voorzien te worden van tuinafspanning. 

Juridische grond 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.  
De nieuwe gemeentewet. 
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Argumentatie 

Het wijkkantoor van Westmeerbeek werd in 2006 in dienst genomen. In de tuin werd nog geen 
tuinafsluiting geplaatst. 
 
De lokale politie Zuiderkempen is vragende partij om de tuin af te sluiten en bijkomende parkeerplaatsen 
in de tuin aan te brengen. 
De Zonnige Kempen is mede-eigenaar van deze tuin en heeft in het verleden haar toelating gegeven aan 
lokale politie Zuiderkempen om deze werken te mogen uitvoeren. Er werd toen echter wel duidelijk 
gesteld dat de Zonnige Kempen niet zou bijdragen in deze kosten. 
 
Het uitvoeren van een tuinafsluiting en de eventuele aanleg van 4 bijkomende parkeerplaatsen is voorzien 
in de begroting 2021 van de buitengewone dienst. Dienst materiële middelen heeft hiervoor een 
lastenboek MM /tuin/2021 opgesteld. 
 
Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 
139.000,00 euro niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder onderhandelingen te voeren. 

Financiële gevolgen 

De aankoop wordt geraamd op 30.000,00 euro inclusief btw en werd voorzien in de begroting 2021 op de 
buitengewone dienst. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad keurt de lastvoorwaarden voor leveren materialen tuinafsluiting en aanleggen 
parkeerplaatsen wijkkantoor Westmeerbeek goed.  
De levering wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 

Artikel 2 
De politieraad belast het politiecollege met de verdere uitvoering. 
 

Artikel 3 
De kosten worden verrekend op de functioneel-economische code 330/725/52 van de buitengewone 
uitgaven van de begroting. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

8. Vacant verklaring bij mobiliteit van één functie maatschappelijk assistent in het administratief 

en logistiek kader. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 11 december 2019 betreffende het personeelsbehoeftenplan. 
Goedkeuring van de formatie en het organogram.  

• Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 20 januari 2020. 

• Beslissing van de politieraad van 24 maart 2021 om één functie maatschappelijk assistent in het 
administratief en logistiek kader vacant te verklaren bij hoogdringendheid. 

• Besluit van het politiecollege van 20 augustus 202 tot aanstelling van een maatschappelijk assistent in 
het administratief en logistiek kader – aanwerving bij arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.  
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Feiten en context 

De maatschappelijk assistent geniet sinds 01 september 2019 van de afwezigheid van lange duur wegens 
persoonlijke aangelegenheden en werd vervangen door een personeelslid met een voltijds 
vervangingscontract van onbepaalde duur.  
 
Op 08 maart 2021 heeft de maatschappelijk assistent, in afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke 
aangelegenheden, schriftelijk aan de korpschef haar vrijwillig ontslag en ambtsneerlegging ingediend, 
ingaande vanaf 01 september 2021.  
 
De functie van maatschappelijk assistent is cruciaal in de werking van de politiezone. Er moest dan ook 
zeer snel overgegaan worden tot aanwerving van deze maatschappelijk assistent. Om de continuïteit 
binnen de sociale dienst te garanderen moest de functie van maatschappelijk assistent in het 
administratief en logistiek kader bij hoogdringendheid vacant verklaard worden. De invulling via mobiliteit 
zou te lang duren, waardoor het beheer van het korps verder in het gedrang komt. De aanwerving bij 
arbeidsovereenkomst van 12 maanden zonder de voorafgaandelijke vacant verklaring in mobiliteit was 
dan ook noodzakelijk. Het statuut voorziet dat de plaats in de eerste mobiliteitsronde volgende op de 
dringende werving opengesteld wordt.  

Juridische grond 

• Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveau’s artikel 56 en 86.3° 

• Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 artikel VI.II.8; VI.II.15;VI.II.16VI.II.21 

• Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten. 

• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie 

• Het advies van de korpschef van de zone 5365 – Zuiderkempen (BU/000502/2021) 

Advies 

BU/000502/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij mobiliteit van één functie maatschappelijk assistent in het administratief en 
logistiek kader. 

Argumentatie  

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000502/2021 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring bij mobiliteit van één maatschappelijk assistent in het 
administratief en logistiek kader. 

 Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist tot vacant verklaring bij mobiliteit van één functie maatschappelijk assistent in het 
administratief en logistiek kader. 
 

Artikel 2 
De politieraad besluit om de selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies 
van een plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van de niveaus B en C van de lokale 
politie. 
 

Artikel 3 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 4 
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Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000502/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij mobiliteit van één functie maatschappelijk assistent in het administratief en 
logistiek kader. 
 

Artikel 5 
De maatschappelijk assistent zal ressorteren onder de sociale dienst, onder de rechtstreekse leiding van 
de korpschef van de lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten bepalen door de dienst DRP van de Federale 
Politie. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De datum van benoeming later te bepalen. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

9. Kennisgeving verslag algemene vergadering IOK d.d.18 mei 2021 
Kennisname door de raad van het verslag van de algemene vergadering IOK d.d. 18 mei 2021. 
 

10. Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie coördinator actiedomein overlast in de 

graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 11 december 2019 betreffende het personeelsbehoeftenplan. 
Goedkeuring van de formatie en het organogram.  

• Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 20 januari 2020. 

• Besluit van de politieraad van 19 februari 2020 betreffende de vacant verklaring onder voorbehoud 
van één functie coördinator actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in de dienst 
interventie.   

• Besluit van de politieraad van 28 oktober 2020 betreffende de wijziging samenstelling 
selectiecommissie zoals goedgekeurd door de politieraad van 19 februari 2020 betreffende de vacant 
verklaring onder voorbehoud van één functie coördinator actiedomein overlast in de graad van 
hoofdinspecteur in de dienst interventie. 

• BU/000031/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie coördinator actiedomein overlast in de 
graad van hoofdinspecteur in de dienst interventie. 

• BU/000450/2020 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de wijziging van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor de 
personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie betreffende de vacant 
verklaring onder voorbehoud van één functie coördinator actiedomein overlast in de graad van 
hoofdinspecteur in de dienst interventie. 

Feiten en context 

Op de politieraad van 19 februari 2020 werd de functie van coördinator actiedomein overlast in de graad 
van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie vacant verklaard onder voorbehoud. Op de politieraad 
van 28 oktober 2020 werd de samenstelling van de selectiecommissie zoals goedgekeurd door de 
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politieraad van 19 februari 2020 betreffende de vacant verklaring onder voorbehoud van één functie 
coördinator actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie gewijzigd.  
 
Hierdoor werd de functie van coördinator actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in de 
dienst interventiepolitie in mobiliteitscyclus 2020-02 - reeksnummer 3691, mobiliteitscyclus 2020-03 – 
reeksnummer 4799 en mobiliteitscyclus 2020-04 - reeksnummer 5804 vacant verklaard, maar er werd 
geen geschikte kandidaat gevonden. Daarom is er tot op heden één hoofdinspecteur belast met de leiding 
van 2 actiedomeinen, waaronder het actiedomein overlast. Bovendien wordt er in onze 
personeelsformatie 16 voltijdse equivalenten hoofdinspecteurs van politie – OGP voorzien. Tot op heden 
beschikt lokale politie Zuiderkempen maar over 11,7 voltijdse equivalenten hoofdinspecteurs. Vandaar 
wordt er gevraagd om de functie van coördinator actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in 
de dienst interventiepolitie bij hoogdringendheid vacant te verklaren in mobiliteit.  
 
DRP heeft laten weten dat de termijn waarop de aspiranten-hoofdinspecteurs zich rechtsgeldig kandidaat 
kunnen stellen is verlengd met 5 maanden. Op die manier kunnen de aspiranten-hoofdinspecteurs van de 
huidige opleiding, welke loopt van oktober 2021 tot en met juni 2022, rechtsgeldig deelnemen aan de 
mobiliteiten 2021-04, 2021-05, 2022-01 en 2022-02. Aangezien deze aspiranten-hoofdinspecteurs al 
kunnen deelnemen aan de eerste volgende mobiliteit, dient de functie van coördinator actiedomein 
overlast in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie, zo snel mogelijk en daarom bij 
hoogdringendheid door de politieraad van 27 oktober 2021, worden vacant verklaard. Op die manier kan 
de plaats nog in mobiliteitscyclus 2021-05 opengesteld worden. Zo kunnen er al aspiranten-
hoofdinspecteurs postuleren. Indien de vacant verklaring pas door de politieraad van 15 december 2021 
zou gebeuren, is de openstelling pas in mobiliteitscyclus 2022-01. En wordt er gevreesd dat er minder 
kandidaten zouden zijn. Dit zou de continuïteit binnen de dienst interventiepolitie in het gedrang brengen. 

Juridische grond 

•  Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

• K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8; VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62. 

• K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 

• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

• Het advies van de korpschef van de zone 5365- Zuiderkempen. (BU/000527/2021) 

Advies 

BU/000527/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie coördinator actiedomein overlast in de graad 
van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000527/2021 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie coördinator 
actiedomein overlast in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om één functie hoofdinspecteur, coördinator actiedomein overlast, binnen de dienst 
interventiepolitie bij hoogdringendheid vacant te verklaren voor leden van het operationeel kader bekleed 
met de graad van hoofdinspecteur.  
 

Artikel 2 
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De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie. 
 

Artikel 3 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000527/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
De hoofdinspecteur, coördinator actiedomein overlast, binnen de dienst interventiepolitie van de 
basispolitiezorgcoördinatie staat onder de rechtstreekse leiding van het diensthoofd interventiepolitie en 
zijn adjunct van de lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten bepalen door de dienst DRP van de Federale 
Politie. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De indienstneming uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  
 

Artikel 9 
Machtigen de korpschef om bij gebrek aan geschikte kandidaten de nodige maatregelen te treffen om de 
vacante betrekking opnieuw te publiceren. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

11. Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie adjunct diensthoofd lokale opsporing 

in de graad van hoofdinspecteur in de dienst lokale opsporing. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 11 december 2019 betreffende het personeelsbehoeftenplan. 
Goedkeuring van de formatie en het organogram.  

• Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 20 januari 2020. 

• Besluit van de politieraad van 11 december 2019 betreffende de vacant verklaring van één functie lid 
van de recherchecoördinatie in de graad van hoofdinspecteur.  

• BU/000670/2019 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring van één functie lid van de recherchecoördinatie in de graad van 
hoofdinspecteur. 

Feiten en context 

Aangezien de huidige adjunct diensthoofd lokale opsporing, vanaf 01 augustus 2020 met pensioen zou 
gaan, werd op de politieraad van 11 december 2019 zijn functie vacant verklaard. Bijgevolg werd de 
functie in mobiliteitscyclus 2020-01 – reeksnummer 2456 vacant verklaard, maar er werd geen geschikte 
kandidaat gevonden. Om de continuïteit binnen de dienst lokale opsporing te garanderen werd er tot en 
met 31 juli 2021 een inspecteur aangesteld in de graad van hoofdinspecteur en aangewezen in het ambt 
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van adjunct diensthoofd lokale opsporing. Om het personeelsaantal van de dienst lokale opsporing op peil 
te houden, werd een andere inspecteur sinds 01 juni 2021 tot op heden terbeschikking gesteld van de 
dienst lokale opsporing. Deze maatregel is tijdelijk tot de functie wordt ingevuld door een hoofdinspecteur.  
 
In onze personeelsformatie worden er 16 voltijdse equivalenten hoofdinspecteurs van politie – OGP 
voorzien. Tot op heden beschikt lokale politie Zuiderkempen maar over 11,7 voltijdse equivalenten 
hoofdinspecteurs. Bovendien wordt in onze nieuwe personeelsformatie gesproken over een adjunct 
diensthoofd lokale opsporing in plaats van een hoofdinspecteur lid van de recherchecoördinatie. Vandaar 
wordt er gevraagd om de functie van adjunct diensthoofd lokale opsporing in de graad van 
hoofdinspecteur in de dienst lokale opsporing, bij hoogdringendheid vacant te verklaren in mobiliteit.  
 
DRP heeft laten weten dat de termijn waarop de aspiranten-hoofdinspecteurs zich rechtsgeldig kandidaat 
kunnen stellen is verlengd met 5 maanden. Op die manier kunnen de aspiranten-hoofdinspecteurs van de 
huidige opleiding, welke loopt van oktober 2021 tot en met juni 2022, rechtsgeldig deelnemen aan de 
mobiliteiten 2021-04, 2021-05, 2022-01 en 2022-02. Aangezien deze aspiranten-hoofdinspecteurs al 
kunnen deelnemen aan de eerste volgende mobiliteit, dient de functie van adjunct diensthoofd lokale 
opsporing in de graad van hoofdinspecteur in de dienst lokale opsporing, zo snel mogelijk en daarom bij 
hoogdringendheid door de politieraad van 27 oktober 2021, worden vacant verklaard. Op die manier kan 
de plaats nog in mobiliteitscyclus 2021-05 opengesteld worden. Zo kunnen er al aspiranten-
hoofdinspecteurs postuleren. Indien de vacant verklaring pas door de politieraad van 15 december 2021 
zou gebeuren, is de openstelling pas in mobiliteitscyclus 2022-01. En wordt er gevreesd dat er minder 
kandidaten zouden zijn. Dit zou de continuïteit binnen de dienst lokale opsporing in het gedrang brengen.  

Juridische grond 

•  Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

• K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8; VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62 . 

• K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 

• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

• Het advies van de korpschef van de zone 5365- Zuiderkempen. (BU/000529/2021) 

Advies 

BU/000529/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie adjunct diensthoofd lokale opsporing in de 
graad van hoofdinspecteur in de dienst lokale opsporing.  

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000529/2021 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie adjunct diensthoofd 
lokale opsporing in de graad van hoofdinspecteur in de dienst lokale opsporing. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om één functie hoofdinspecteur, adjunct diensthoofd lokale opsporing, binnen de 
dienst lokale opsporing bij hoogdringendheid vacant te verklaren voor leden van het operationeel kader 
bekleed met de graad van hoofdinspecteur.  
 

Artikel 2 
De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie. 
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Artikel 3 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000529/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
De hoofdinspecteur, adjunct diensthoofd lokale opsporing, binnen de dienst lokale opsporing van de 
operationele coördinatie staat onder de rechtstreekse leiding van het diensthoofd lokale opsporing van de 
lokale politie Zuiderkempen. 
 

Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten bepalen door de dienst DRP van de Federale 
Politie. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De indienstneming uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  
 

Artikel 9 
Machtigen de korpschef om bij gebrek aan geschikte kandidaten de nodige maatregelen te treffen om de 
vacante betrekking opnieuw te publiceren. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 

12. Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie coördinator actiedomein 

geweldbeheersing in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie. 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

• Besluit van de politieraad van 11 december 2019 betreffende het personeelsbehoeftenplan. 
Goedkeuring van de formatie en het organogram.  

• Goedkeuring van de gewijzigde personeelsformatie door de gouverneur op 20 januari 2020. 

• De hoofdinspecteur coördinator actiedomein geweldbeheersing werd met ingang van 01 april 2020 
herplaatst in de functie van hoofdinspecteur adjunct diensthoofd interventiepolitie. 

• BU/000530/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef 
over de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie coördinator actiedomein 
geweldbeheersing in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie. 

Feiten en context 

Omwille van de nieuwe personeelsformatie werden sommige personeelsleden herplaatst in een nieuwe 
functie. Hierdoor werd sedert 01 april 2020 de hoofdinspecteur coördinator actiedomein geweldbeheersing 
herplaatst in de functie van hoofdinspecteur adjunct diensthoofd interventiepolitie. Bovendien wordt er in 
onze personeelsformatie 16 voltijdse equivalenten hoofdinspecteurs van politie – OGP voorzien. Tot op 
heden beschikt lokale politie Zuiderkempen maar over 11,7 voltijdse equivalenten hoofdinspecteurs. 
Vandaar wordt er gevraagd om de functie van coördinator actiedomein geweldbeheersing in de graad van 
hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie bij hoogdringendheid vacant te verklaren in mobiliteit.  
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DRP heeft laten weten dat de termijn waarop de aspiranten-hoofdinspecteurs zich rechtsgeldig kandidaat 
kunnen stellen is verlengd met 5 maanden. Op die manier kunnen de aspiranten-hoofdinspecteurs van de 
huidige opleiding, welke loopt van oktober 2021 tot en met juni 2022, rechtsgeldig deelnemen aan de 
mobiliteiten 2021-04, 2021-05, 2022-01 en 2022-02. Aangezien deze aspiranten-hoofdinspecteurs al 
kunnen deelnemen aan de eerste volgende mobiliteit, dient de functie van coördinator actiedomein 
geweldbeheersing in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie, zo snel mogelijk en 
daarom bij hoogdringendheid door de politieraad van 27 oktober 2021, worden vacant verklaard. Op die 
manier kan de plaats nog in mobiliteitscyclus 2021-05 opengesteld worden. Zo kunnen er al aspiranten-
hoofdinspecteurs postuleren. Indien de vacant verklaring pas door de politieraad van 15 december 2021 
zou gebeuren, is de openstelling pas in mobiliteitscyclus 2022-01. En wordt er gevreesd dat er minder 
kandidaten zouden zijn. Dit zou de continuïteit binnen de dienst interventiepolitie in het gedrang brengen. 

Juridische grond 

•  Wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. 

• K.B. van 30 maart 2001 art. VI.II.8; VI.II.15; 16 en 21; VI.II.61 en 62 . 

• K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten. 

• Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 over de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 
geïntegreerde politie. 

• Het advies van de korpschef van de zone 5365- Zuiderkempen. (BU/000530/2021) 

Advies 

BU/000530/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad betreffende het advies van de korpschef over 
de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie coördinator actiedomein geweldbeheersing in 
de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie. 

Argumentatie 

De politieraad onderschrijft het advies van de korpschef uit BU/000530/2021 gericht aan de voorzitter van 
de politieraad betreffende de vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie coördinator 
actiedomein geweldbeheersing in de graad van hoofdinspecteur in de dienst interventiepolitie. 

Besluit 

Artikel 1 
De politieraad beslist om één functie hoofdinspecteur, coördinator actiedomein geweldbeheersing, binnen 
de dienst interventiepolitie bij hoogdringendheid vacant te verklaren voor leden van het operationeel kader 
bekleed met de graad van hoofdinspecteur.  
 

Artikel 2 
De selectie te laten geschieden door het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van het basis- en middenkader van de lokale politie. 
 

Artikel 3 
Goedkeuring van de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. 
 

Artikel 4 
Het profiel, de taakinhoud en de gewone plaats van het werk vast te stellen zoals bepaald in 
BU/000530/2021 gericht aan de voorzitter van de politieraad. 
 

Artikel 5 
De hoofdinspecteur, coördinator actiedomein geweldbeheersing, binnen de dienst interventiepolitie van de 
basispolitiezorgcoördinatie staat onder de rechtstreekse leiding van het diensthoofd interventiepolitie en 
zijn adjunct van de lokale politie Zuiderkempen. 
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Artikel 6 
De uiterste datum van indienen van de sollicitaties te laten bepalen door de dienst DRP van de Federale 
Politie. 
 

Artikel 7 
De uiterste datum voor dewelke de selectie moet plaatsvinden later te bepalen. 
 

Artikel 8 
De indienstneming uitwerking te laten hebben op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  
 

Artikel 9 
Machtigen de korpschef om bij gebrek aan geschikte kandidaten de nodige maatregelen te treffen om de 
vacante betrekking opnieuw te publiceren. 
 

Beslissing. Goedgekeurd door de politieraad met: 

-unanimiteit 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:29u 

 

 

 
 Westerlo, 27 oktober 2021 

 

 

 
De secretaris De burgemeester – voorzitter 
Michel Vanbergen Peter Keymeulen 


