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Secretariaat
Verslag vergadering 9 okt 2019

Zonesecretaris

Goedkeuring

De politieraadneemt kennisvan hetverslag en keurt dit goed.

002

Beleid _Korpschef

Digitale transformatie
Kennisname

CP DirkJanssens geeft eentoelichting bij de PowerApp die hij ontwikkelende. Hij kreeg al heel wat lovende
reactiesvan medewerkers en bijkomende suggesties om deApp nog verderte ontwikkelen en verfijnen.
DekorpschefbedanktCPDirkJanssensvoorhetmooieproductdateengrotemeerwaardezalbetekenenin het
mobiel werken.

Bijkomend geeft de korpschef aan datwe in het voorjaar 2020 instappen in het project Focus dat een goede
aanvulling zal zijn voor de PowerApp. Focus werd oorspronkelijk ontwikkeld door de Lokale Politie Antwerpen en
zal uitgeroldwordennaardevolledigegeïntegreerde politie(Lokaalen Federaal).
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Financiën

FOD BiZa- goedkeuringjaarrekening 2018

BijzondereRekenplichtige

Kennisname

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door FOD Binnenlandse Zaken.

004

Financiën ________Bijzondere

Begrotingswijziging 2 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) 2019

PR11 december 2019

Rekenplichtige

van 11

De bijzondererekenplichtigegeeft een toelichting.

Depolitieraadvraagtwaaromergeenverhoging isvan hetpersoneelskrediet in2020;is ereenaanwervingsstop,
wil men budget neutraal werken?

De'bijzondere rekenpÏichtige geeft aan datin 2017-2018-2019 er7 nieuwe inspecteurs. biJkwamen waardoorer
eengrootbedragwerdovergedragen. Ditbedragwerdondertussen rechtgezet. Hij geeftaandathetbestuur
zekergeen besparing doon/oert.

,

___.. _ ^_,. :.

Devo^itter meldt dathet budget ongewijzigd beleid betreft. In de prognoses werden nog geen beleidskeuzes

verwerkt.

De politieraad wil weten ofde stopzetting van de WO reedswerd verwerkt

Debijzondere rekenplichtige zegt'datde'tweede schijfvanaf2021 isingecalculeerd. Deeerste schijfisvastgezet

door de Federale Politie.

De politieraad merkt op dat de politiezone geen eigen poetspersoneel meer heeft en dat ereen extra kost is voor
de externe samenwerking voor schoonmaak.

De bijzondere rekenplichtige stelt dat dit uiteraard een prijs heeft. Hij voorzag hetzelfde bedragww 2020^

Devoorzitter voegteraantoedatbij detijdelijke verhuiswegenoodzaaktzijnom hetfacilitycontract vanCBRE
(Mondelez) te gebruiken. De nodige financiële middelen moeten hiervoor voorzien worden.
Goedkeuring

Rechtsgrond

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende hetAlgemeen Reglement op de Boekhouding van de Lokale
Politie (B. S., 26 september 2001).

Ministeriële omzendbrief PLP9ö;stervervanging van de omzendbrief PLP9 van 18juli 2001 houdende richtlijnen
voorhetopstellenvandebeginbalansvande politiezones(B. S., 8 juni2002).
Ministeriële omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek
toezicht'"voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerdoptweeniveaus(B.S., 30oktober2001).
Ministeriële omzendbrief PLP57 van 21 november 2018 betreffende de ondemchtingen voor hetopstellen van de
politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezone (B. S., 29 november 2018).
Besluit van de politieraad van 10 oktober 2018houdende goedkeuring van de begroting 2019.

Besluitvandepolitieraad van20maart2019inzakedegoedkeuring vandebegrotingswijziging 1 (gewonedienst)
& 1 (buitengewonedienst) 2019.
Stukken uit het dossier

.

Verslag van de begrotingscommissie van 22 november 2019 inzake de begrotingswijziging 2 (gewone &
buitengewonedienst).

.

Ontwerpvandebegrotingswijziging2 (gewone& buitengewonedienst)2019.

Motivering

Krachtensde artikelen 33 en 34 van dewet in ref. R. 1. is de politieraadverplichtomjaarlijks een begrotingop te
stellen en te herzien op basis van wijzigende omstandigheden, bijkomende investeringen en wijzigende
onderrichtingen.

Beslissing

De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen met 78, 15% stemmen
voor, 0% stemmen tegen en 0% onthoudingen,
ARTIKEL1: ONDERWERP

De politieraad keurt de begrotingswijziging 2 (gewone & buitengewone dienst) 2019 goed.
ARTIKEL2: UITVOERING

Het politiecollege is belast met de uitvoering van dit besluit.
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ARTIKEL 3: OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel van dewetvan 7 december 1998
houdende hettoezicht op de beslissingen van de politieraad en politiecollege.
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Financiën
Begroting 2020

Bijzondere Rekenplichtige

Goedkeuring
Rechtsgrond
R. l.

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus.

R. 2.

Koninkl^kbesluitvan 5 september2001 houdendehetAlgemeen Reglementop de Boekhoudingvan de

R. 3.

Ministeriële omzendbrief PLP 9bis ter vervanging van de omzendbrief PLP 9 van 18juli 2001 houdende
richtlijnen voorhetopstellen van de beginbalans van de politiezones (B. S., 8 juni 2002)^
Ministeriële omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen

Lokale Politie (B.S., 26 september 2001).
R.4.

specifiek_toezicht voorzien cloor de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
R. 5.

politiedienst,gestructureerdoptweeniveaus(S. S.,30oktober2001).
Ministeriële omzendbrief PLP 59 van 18 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen

van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezone.
R. 6.

Besluitvande politieraadvan20maart2019inzakedegoedkeuringvandebegrotingswijziaino 1

dienst) & 1 (buitengewone dienst) 2019.
R. 7.

Besluit van de polrtieraad van 11 december 2019 inzake de goedkeuring van de begrotingswijziqinH 2

(gewone dienst) & 2 (buitengewone dienst) 2019.
Stukken uit het dossier

Verslag van de begrotingscommissie van 22 november 2018inzakede begroting 2020.
Ontwerpvan begroting 2020.
Motivering

Krachtens deartikelen 33 en34van dewet in refR. 1. isde politieraad verplicht omjaarlijks een begroting opte
Beslissing

Destemgerechtigdeledenvande politieraadbesluitenmet 78, 15%stemmenvoor, 0%stemmenteaenen0%

onthoudingen in volgende artikelen,
ARTIKEL 1: GEWONE DIENST

Depolitieraadkeurt de begroting2020gewonedienstalsvolgtgoed:
Uitgaven

Personeel
Werkingskosten
Overdrachten

Schuld
Overboekingen
Vorige dienstjaren

0, 00 |
13 249 928, 88

Prestaties
Overdrachten
Schuld

16 800,00
12 193 428,42
51 670,79

Subtotaal
Ontvangsten

Vorige dienstjaren

Begrotingsresultaat
Subtotaal
Algemeen totaal
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11 214 929, 00
l 479 499,88
80 500,00
375 000,00
100 000,00 |

0, 00 |
2 984 429, 03 1
15 246 328, 24
l 996 399.36
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ARTIKEL2 : BUITENGEWONEDIENST

De politieraad keurt de begroting 2020 buitengewone dienst als volgt goed:
Uitgaven

Overdrachten
Investeringen

Schuld
Subtotaal
Ontvangsten

Overdrachten
Investeringen
Schuld

Overboekingen
Begrotingsresultaat
Subtotaal

0, 00
100 000, 00
0, 00
100 000, 00
0, 00 |
0, 00
0, 00
100 000, 00
460 543, 67
560 543, 67

460 543,67

Algemeen totaal

ARTIKEL 3 : UITVOERING

Het politiecollege is belastmet de uitvoering van dit besluit.
ARTIKEL4: OPENBAARHEID

Dit besluit is aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van de wet van 7 december 1998 houdende
hettoezichtop de beslissingenvan de politieraaden het politiecollegeonderworpen.
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Interne Zaken

Mensen & Middelen

Aanpassingorganiekkader
Goedkeuring
Rechtsgrond

Wetvan 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Wetvan 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten ("de mozaïekwet"). .... "

Koninkliikbesluitvan30maart2001 tot regelingvan derechtspositie van hetpersoneel vandepolitiediensten.
Koninklijke besluiten van 5 september en van 17 september 2001 .
Ministeriële omzendbrief PLP'10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie.

Besluitvandepolitieraadvan 14 november2001 betreffendedepersoneelsformatie.
Besluitvande politieraadvan 13december2006betreffendedegoedgekeurdeformatie
Besluit van de politieraad van 14 maart 2007 betreffende dewijzigingvan de personeelsformatie politiezone
Neteland.

Besluitvande politieraadvan 11juni2014betreffendedewijzigingvan hetorganiekkader.
Besluit van de politieraad van 14december 2016 betreffende dewijzigingvan hetorganiek kader.
Besluit van de politieraad van 13december 2017 betreffende dewijzigingvan hetorganiek kader.
Besluit van de politieraad van 14 maart 2018betreffende dewijziging van hetorganiek kader
Stukken uit het dossier

Ontwerpverslag BOCvan G december2019.
Motivering

.

Wetgeving. Krachtens artikel 47 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreenJe
politie, gestructureerd op 2 niveaus, bepaalt de politieraad de formatie van het operationele en het
administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps, overeenkomstig de door de Koning

vastgestelde minimumnormen. In artikel 38 van diezelfde wet wordt bepaald dat de Koningi hetminimaal
effectief van het operationele en het administratief en logistiek personeel van de lokale politie bepaalt,
rekening houdend metde specifiekekenmerken van de zone.

In de Koninklijke besluiten van 5 september en 17 september 2001 geeft de Koning uitvoering aan
bovenstaande wetsbepalingen en legt de minimumnormen vast.

.

Wijziging van de formatie. In kader van een goed beleid is het noodzakelijk voor de werking van de
organisatie om de formatie van het Calog kader als volgt te wijzigen:

c

1 bijkomendestatutairefunctiemetde bijzonderegraadvan consulentICT.

PR11 december 2019

4 van 11

.

Motivatie. Het is wenselijk en verantwoord maatregelen te treffen om als organisatie te kunnen evolueren in
een maatschappelijkecontextvan digitaletransformatie. Binneneen moderne politieorganisatieis eenvlotte
informatiedoorstroming zeer belangrijk, daarbij hoort ook mobiel werken als onderdeel van het nieuwe

werken.

.

Personeelsformatie. De personeelsformatie van het CALog kader kan als volgt worden vastgesteld gelet
het voorgaande:

Bijzondere rekenplichtige
Adviseur - niv. A
Consulent - niv. B
Consulent - ICT
Assistent - niv. C
Assistent ICT

TOTAAL

.

14

Overwegende datdezebeslissing het besluit van de politieraad van 14 maart 2018vervangt.

Beslissing

Deaanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen, met eenparigheid van

stemmen:

Artikel l : WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE

De bestaande personeelsformatie van de lokale politie Neteland wordt als volgt gewijzigd:
1 bijkomende statutaire functie in de bijzondere graad van consulent ICT.
Artikel 2 : KADER

De gewijzigdepersoneelsformatie bestaat, exclusiefd®korpschef, uit 126 statutaire medewerkers

uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Dezepersoneelsformatie is onderverdeeld als volgt:

.

Operationeel kader

OfficierenkaderCP
Middenkader HINP

20

Basiskader INP

83

Hulpkader AVP
TOTAAL

112

Administratiefen logistiek kader
Bijzondere rekenplichtige
Adviseur - niv. A
Consulent - niv. B
Consulent ICT

Assistent - niv. C
Assistent ICT

TOTAAL

14

Artikel 3 : UITVOERING

Het politiecollege wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
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Artikel 4 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van dewetvan 7 december 1998
houdende het toezicht op de beslissingen van de politieraad en politiecollege.
Interne Zaken

007

Mensen & Middelen

Aangepastefunctieprofielen
Goedkeuring
Rechtsgrond

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Wetvan 26 april 2002 houdende deessentiële elementen van hetstatuut van de personeelsleden van de
politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten ("Exodus").
Wetvan 3 juli 2005totwijziging van bepaalde aspecten van hetstatuut van de personeelsleden van de
politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten.
Wetvan 3 juli 1978betreffendede arbeidsovereenkomsten.

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.
Artikel Vll. 1. 3 t.e. m. Vll. 1.5 RPPol betreffende de evaluatie.
Stukken uit het dossier

Functieprofiel consulent Mensen & Middelen.
Functieprofiel assistent Mensen & Middelen.
Ontwerpverslag van het BOC van 6 december 2019.

Motivering

.

Noodzaak. Om het takenpakket voor de functie van consulent en van assistent Mensen & Middelen vast te

leggen, is het noodzakelijk een functieprofiel op te stellen. Ditis ook noodzakelijk om selectie, werving en
evaluatie correct te laten verlopen.

.

Functieprofielen. Aan de hand van het takenpakket en de daaruit voortvloeiende profielvereisten voor de

functievan consulenten van assistentMensen & Middelenwerdende bestaandeprofielenaangepast.

. BOC.Defunctieprofielenwerdenvooroverleg voorgelegdaanhetBOCvan6 december2019.
Beslissing

Deaanwezigestemgerechtigdeledenvandepolitieraadbesluiteninvolgendeartikelen,
met eenparigheid van stemmen:
ENIGARTIKEL:

Depolitieraad keurt defunctieprofielen voor consulent Mensen & Middelen en voorassistent Mensen &
Middelen goed.
008

Beleid

Korpschef

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

De korpschef geeft een toelichting bij het zonaal veiligheidsplan; de presentatie wordt bij het verslag gevoegd.
Naar analogie met de lokale besturen werd het nieuwe zonaal veiligheidsplan opgesteld voor een periode van 6
jaar. Deactieplannenzijn in voorbereiding.

De politieraad verwijst naardeaanvulling van hetpersoneelsbestand metextra inspecteurs en administratieve
krachten. Is hier al een timing gekend.

Devoorzitterzegtdatdit nog nietwerd vertaald in het meerjarenplan.
Goedkeuring

Rechtsgrond

.

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, inzonderheid artikels 36 en 37
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.
.
.
.
.
.

Wet van 26 april 2002 houdendede essentiëleelementen van het statuut van de personeelsleden van de
politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot depolitiediensten ("Exodus").
Omzendbrief PLP 50 van 17 september 2013 betreffende de procedure tot indiening van de zonale

veiligheidsplannenen degoedkeuringervan doorde Ministersvan BinnenlandseZakenen Justitie.

Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel personeel en

van het administratiefen logistiekpersoneel van de lokale politie.

Besluit van de zonaje veiligheidsraad van 25 oktober 2019 houdende de goedkeuring van het zonaal

veiligheidsplan 2020-2025.

Besluitvandepolitieraadvan 11 december2019houdendedeaanpassingorganiekkader.
Besluitvandepolitieraadvan 11 december2019 houdendedegoedkeuringvande begroting2020.

Stukken uit het dossier

.

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Motivering

Aangezien het zonaal veiligheidsplan de capaciteit moet bevatten van de lokale politie, bestemd om haar
wettelijke en bijkomende opdrachten uit te voeren, behelst het zonaal veiligheidsplan zowel de
personeelsformatie alsde begroting van de lokale politie. Dezetwee materies behoren tot de bevoegdheid van de
politieraad.

Beslissing

De aanwezigestemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen, met eenparigheidvan

stemmen

ARTIKEL1: ONDERWERP

De politieraad neemt kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 en bevestigt dat de nodige
middelen en mensen voorzien worden om het zonaal veiligheidsplan 2020. 2025 zoals het nu voorligt, uit

te voeren op basisvan de reeds eerdergenomen beslissingen houdendede goedkeuring van de formatie
op

11 december2019en de begroting2020inclusiefdemeerjarenplanning2021-2025van 11 december2019.
ARTIKEL2 : UITVOERING

Het politiecollegewordt belastmet de uitvoering van dit besluit.
ARTIKELS: OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van de wet van 7 december 1998

houdendehettoezichtop debeslissingenvandepolitieraaden politiecollege.
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Beleid
IOK - buitengewone algemene vergadering 17 dec 2019

Korpschef

Goedkeuring

Deagendavan de buitengewonealgemenevergaderingvan 17december2019bevatvolaendeaaendaounten:
1. Activiteitenplan 2020
2. Begroting 2020

3. Varia

Destatutairebepalingeninzakedeorganisatievandealgemenevergaderingzijnvervatin artikelen32e.v. van

de statuten van IOK.

Artikel 432 van hetDecreet over hetlokaal bestuur(DLB)geeftaandatindezebuitengewone algemene
vergadering dete ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor hetvolgende boekjaarworden besproken
en dat ook een door de raad van bestuur opgestelde begroting op de agenda staat.

De raad neemt kennis van detoelichtende nota dieaan dedeelnemers'wordt voorgelegd:
1 Activiteitenplan 2020

In uitvoering van artikel 432 DLBwordt een activiteitenplan 2020 voorgelegd.
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2 Begroting 2020

In uitvoering van artikel 432 DLBwordt een begroting 2020 voorgelegd.
De'raad neemt kennis van en sluit zich aan bij hetvoorgestelde activiteitenplan 2020 en de begroting 2020 en de

hierinvervattewerkingskostenvoorde in-housedienstverieningvande kostendelendeverenigingIOK.
Beslissing
De politieraad
Artikel 1

Hecht goedkeuringaan hetactiviteitenplan 2020.
Artikel 2

.......

Hecht goedkeuring aande begroting 2020en de hierin vervatte werkingskosten van de

vereniging IOK.

Artikel 3

Devolmachtdragerwordtgemandateerdom conform ditbesluitte handelenente beslissenof
buitengewone algemene vergadering.
010

Beleid

Korpschef

Campus Vesta - overeenkomst gebruik schietstand
Goedkeuring
Rechtsgrond

Wetvan 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

OmzendbriefGPI48 betreffendedeopleidingen trainingin geweldbeheersingvoorde personeelsledenvanhet
operationeel kadervan de politiediensten-17 maart2006.

Beslissing politiecollege van 7 september 2012 houdende goedkeuring ontwerp overeenkomst gebruik
schietstand Campus Vesta.

Beslissing politieraad van 10oktober 2012 houdende goedkeuring opleiding en training in geweldbeheersing.
Beslissing politieraad van 8 juni 2016 houdende goedkeuring overeenkomst gebruik schietstand Campus Vesta.
Stukken uit het dossier

Overeenkomst gebruik schietstand Campus Vesta.
Motivering

Noodzaak. Depolitiezone maaktsedert 2013 gebruikvande schietstand in Campus Vesta, Oostmalsesteenweg
75 te 2520 Ranstvoor de opleiding en training in geweldbeheersing.
1. Huurprijs van 150 per uur blijft behouden.

2. Prijs oefenmunitie blijft behouden op 0,42 perpatroon en de prijs van dienstmunitie blijft 0,63 per
patroon.

Duur. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. In oktober van elkjaarwordt een

planningsvoorstel opgemaakt en wordt de politiezone bevraagd om de lopende overeenkomst al dan niet te
veriengen. Campus Vesta kan op die manier de marktschommelingen in de munitie opvolgen.
Beslissing

De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten involgende artikelen, met eenparigheid van
stemmen:

ARTIKEL1: ONDERWERP

Depolitieraad keurt deovereenkomst tussen deLokalePolitie Neteland en CampusVestaapbvoor het
gebruik van de schietstand met ingang van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 goed.
ARTIKEL2: UITVOERING

De politieraad gelast het politiecollege met de uitvoering van dit besluit.
ARTIKEL 3 : OPENBAARHEID
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Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van de wet van 7 december 1998
houdende het toezicht op de beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
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InterneZaken_
Mensen& Middelen
VacantverklaringCalogkader.Dringendeexternewerving.Mensen& Middelen. ICTconsulent- nieuwewerken
Goedkeuring

Rechtsgrond

wetvan7Jiecember 1998totorganisatievaneengeïntegreerde politiedienst, gestructureerd optweeniveaus.
Wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van

van de politiediensten ("de mozaïekwet").

Koninklijk besluit van 30 maart2001 tot regeling vande rechtspositie van het personeel van de politiedit
Koninklijke besluiten van 5 september en van 17september 2001 .

Ministeriële omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie.
Besluit van de politieraad van 13 december 2006 betreffende de goedgekeurde formatie.
Besluit van de politieraad van 14 maart2007 betreffende dewijzigingvan de personeelsformatie politie

Neteland.

Koninklijk besluit van 7 juni 2009 art. 19 en art. 32

Besluit van de poljtieraad van 14 maart2018betreffende dewijziging van hetorganiek kader.
Besluit van de politieraad van 11 december 2019 betreffende de wijziging van het organiek kader
Stukken uit het dossier
.

Functieprofiel consulent Mensen & Middelen.

.

Wijziging organiek kader CALog.

Motivering

Functieprotiel. Eentaakomschrijving voor dezefunctie isbeschreven in hetfunctieprofiel consulent mensen &

middelen ICT - nieuwe werken.

?T,c-o^^nt, j£T.- nieuweinwerken
is veranhn/oordelijk voorhetuitwerken encoördinerenvandiverse lopendeen
het nieuwe werken binnen de geïntegreerde politie.
tLo. eJïï"sti9eICT-PrPJecten het
Hij/zij tekent
bedrijfsprocessen uitdiedigitalisering behoeven enmaaktbegrotingsvooretellenopdiedeuïtvoeringvan
raam van

digitalisering mogelijk maken. Hij/zij bepaalt mee de strategie binnen het raam van'zijn/haar bevoegdheidsdomeir

en adviseert daarover de korpsleiding.

!H^ziJbeheelït enontwikkelt, samen metde ICTcollega detechnologievandepolitiezone op hetvlakvan
informatica, printemetwerk, radio, telefonie, camera's en diverse softwareprogramma's en

softwareontwikkelingen.
Hoogdringendheid.

o

Op 11 december2019 wijzigdede PR het organiekkadermet uitbreidingvan een ICTfunctie. Deze

extra functie is nodig om de organisatie te ondersteunen in de evolutie naar een moderne'.

technologisch sterkere organisatie. Bedoeling is om als organisatie in te stappen in projecten van het
nieuwe werken zoals mobiel werken. Informatietechnische dooretroom is zeker voor een

politieorganisatie heel belangrijk.

o

De mobiliteitscyclus 2020-01 laat ons niet toe om snel een consulent mensen & middelen ICT- nieuwe

werken aan te werven. Indien deze functie vacant verklaard wordt via mobiliteit kan er pas na het
doorlopen van de verschillende selectieproeven op het politiecollege van april - mei'2020-een
benoemingvolgenwanneerervia mobiliteiteen geschiktekandidaatgevondenwordt. Ditbetekentdat
de kandidaat pas ten vroegste kan beginnen op'1 juli of 1 september 2020. lsergeenkandidaat~Te
^<Ïn via mobiliteit- dan dient de plaats alsnog vacant verklaard te worden voor externe aanwerving".

?-p-ÏÏi. T^r. !?r^ordt d.e Procedure nogmaals verlengd en is een aanwerving eveneens pas mogelijk bij

o

beschikbaarheid van de kandidaat(rekening houdende met een opzegtermijn).
De functie van consulent Mensen & Middelen ICT- nieuwe werken dient zo spoedig mogelijk ingevuld
^^rde^L?^aaI1 ï/e^vin9. mT. t. e?n arbeidsovereenkomst van max. 12 maanden verioopfdit'aanzieniijk
sne ïl'_^. °-nc^eet. betekent dit dat de kandidaat kan aangeworven worden in de periode februari maart 2020. De kandidaat moet dan binnen de maand het werk opnemen (eventueel verlengd met

zijn/haaropzegtermijn).

Dringende contractuele werving. Deaanwerving gebeurt met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van

maximum 12 maanden. Defunctiewordtbij de eerstvolgende mobiliteitvacantverklaard.

Selectie. De selectie gebeurt via de dienst rekrutering en selectie van de federale politie. De verdere selectie

^dt. ^1e.e.^^Tatse!'jke ?elec.tiecommiss^. gecla?n- Desamenstelling hiervan gebeurt doorhet politiecolleg'e.
Een. eerste_selectie gebeurt ?p basis van cv'. nadien volgt een verkennend gesprek en een testing door'^et

PersoneelsadviesbureauGoelen & Gaukema, Antwerpsesteenweg49, 2350 Vosselaar. De laureaten van deze

laatstetestwordenuitgenodigdvooreen selectiegesprek.
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Werfreserve. Voordeze functie wordt een werfresewe bepaald van 1 jaar en 6 maanden. De geldigheidsduur
van dewerfreserve is te rekenenvanafde indiensttredingsdatumvande laureaatvan defunctie.

Financiering. De nodige financiële middelen worden door de bijzondere rekenplichtige voorzien in de begroting.
Beslissing

Deaanwezigestemgerechtigdeledenvandepolitieraadbesluitenin volgendeartikelen,
met eenparigheid van stemmen:
Artikel l : VACANTE PLAATS

Depolitieraad verklaart 1 functievan consulent mensen & middelen ICT- nieuwewerken via dringende
externe werving.

Defunctiewordt eveneens bij de mobiliteit 2020-01 vacantgesteld.
Artikel 2 : SELECTIE

Depolitieraad besluitom deselectiete laten gebeuren doordedienstrekrutering en selectievan de
federale poUtie en hetinaanmerking nemen van hetadviesvan een plaatselijke selectiecommissie. Een
eerste selectie gebeurt op basis vanCV, daarna een verkennend gesprek en eentesting door het

PersoneeÏsadviesbureau'Goelen, Antwerpsesteenweg 49, 2350 Vosselaar en de laureaten van deze testen

worden uitgenodigd op een selectiegesprek.
Artikel 3 : WERFRESERVE

De politieraad bepaalt een werfreserve van 1 jaar en 6 maanden. Degeldigheidsduur van de werfreserve
is te rekenen vanaf de indiensttredingsdatum van de laureaat van de functie.

Artikel 4 : FINANCIERING

De politieraad verzoekt de bijzondere rekenplichtige om de nodige financiële middelen te voorzien in de
begroting.
Artikel 5 : UITVOERING

Hetpolitiecollegewordtbelastmetdeuitvoeringvan dit besluit.
Artikel 6 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel van de wet van 7 december 1998
houdende het toezicht op de beslissingen van de politieraad en politiecollege.

Mensen & Middelen

Interne Zaken
012
Buitendienststelling materiaal
Goedkeuring

Rechtsgrond
Nieuwe Gemeentewet.

Wet van 7 december 1998 tot organisatievan een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus,
inzonderheid artikel 11 (WGP).
Motivering

.

Bevoegdheid. Krachtens artikel 1 1 WGP is de politieraad uitsluitend bevoegd om daden van beschikking
aangaandehet patrimoniumvan de politiezonete stellen.

.

Materiaal. Onze politiezone beschikt over volgend materiaal datdefect isen nietmeer gebruikt wordt.
Omschrijving

Aantal

Bureaustoel / stoelen
PC-schermen
Toetsenbord
Beamers
Lichtbalken
Inox toilet
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.

Buitendienststelling. Bovenvermeld materiaal wordt buiten dienst gesteld en zal voor vernietiair

overgebracht worden naar het containerpark te Herentals.

Beslissing :

De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen, met eenpariaheid van

stemmen:

ARTIKEL1: ONDERWERP

De politieraadbeslist het materiaal,zoals hierondervermeld, buiten dienstte stellen en voorvemietic

over te brengen naar het containerpark te Herentals.
Omschrijving

Aantal

Bureaustoel / stoelen
PC-schennen
Toetsenbord
Beamers
Lichtbalken
Inox toilet

ARTIKEL2: OPENBAARHEID

Ditbesluitis onderworpenaanafdeling4 en 5 van hoofdstukV vantitel l van dewetvan7 december1998
houdende hettoezicht op de beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
013

Interne Zaken

Mensen & Middelen

Feedbackaanwervingen
Kennisname

Depolitieraadneemtkennisvan hetpersoneelsverloopbinnendepolitiezone.
014

Secretariaat_

Zonesecretaris

Datavergaderingen2020
Kennisname

Depolitieraadneemtkennisvan dedatavoordevergaderingenin 2020:
.
.
.
.

woensdag 11 maart 2020
woensdag 10 juni 2020
woensdag 14 oktober 2020
woensdag 9 december 2020

De-vergaderinclen 9aantelkens doorom 20u00 opons nieuwadres (tijdelijke site), DeBeukelaer-Pareinlaan 3 in

2200 Herentals in zaal Prince op het gelijkvloers.
Herentals, 11 december 2019

De secretaris

De voorzitter

Sonja Van Espen

Mien Van Olmen
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