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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BIJEENROEPING VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 13 APRIL 2021 

 

Borgloon, 1 april 2021 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

Het politiecollege heeft de eer u uit te nodigen voor de volgende vergadering van de politieraad, 

die zal plaats vinden op dinsdag 13/04/2021 om 20.00 uur. 

Ingevolge de federale dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken zal onderhavige vergadering digitaal plaats vinden via videoconferentie door 

middel van het platform Microsoft Teams. 

Indien u de openbare zitting van onderhavige vergadering digitaal wenst bij te wonen mag u 

voorafgaand een verzoek indienen om een uitnodiging tot deelname via Microsoft Teams te 

bekomen. U richt desgevallend uw verzoek aan de secretaris op volgend e-mailadres: 

lionel.leburton@police.belgium.eu. 

 

DAGORDE MET BEKNOPTE TOELICHTING: 

 

Openbare zitting: 

 

01 Vaststelling stemgewicht van de leden van het politiecollege en de politieraad 

 

Voorstel om vast te stellen dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege 

inbegrepen, beschikt over 1 stem. 

 

Voorstel om het aantal stemmen waarover elke burgemeester beschikt in het politiecollege en 

het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep vertegenwoordigers van 

één gemeente beschikt in de politieraad bij stemmingen over de vaststelling van de begroting, 

de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast te stellen als volgt: 

Politiezone 

 

 

 

  

Gemeente 

 

 

 

  

Aantal stemmen van de 

burgemeester in het 

politiecollege en aantal 

stemmen van een groep 

vertegenwoordigers in de 

politieraad 

Aantal stemmen per 

politieraadslid 

 

 

  

PZ kanton Borgloon 

 

 

  

Alken 26 5,20 

Borgloon 27 5,40 

Heers 16 4,00 

Kortessem 16 4,00 

Wellen 15 3,75 
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Besloten zitting: 

 

02 Terbeschikkingstelling van 1 hoofdcommissaris van politie als in plaats 

gesteld korpschef van PZ Tongeren - Herstappe aan PZ kanton Borgloon – 

Kennisname besluit politiecollege van 15/03/2021 

 

03 Aanwijzing bijzondere rekenplichtige – Bekrachtiging besluit politiecollege 

van 29/01/2021 

 

04 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor onthaal – 

Kennisname besluit politiecollege van 20/02/2021 

 

Openbare zitting: 

 

05 Goedkeuring verslag vergadering van 21/12/2020 

 

Voorstel om het verslag van de vergadering van 21/12/2020 goed te keuren. 

 

06 Jaarrekening dienstjaar 2019 – Kennisname besluit gouverneur van 

11/03/2021 

 

Kennisname van het besluit van de gouverneur van 11/03/2021 houdende goedkeuring van de 

jaarrekening dienstjaar 2019 (bestaande uit de begrotingsrekening, de balans op 31/12/2019 en 

de resultatenrekening). 

 

07 Begrotingswijziging nr. 1 begroting dienstjaar 2020 – Kennisname besluit 

gouverneur van 03/12/2020 

 

Kennisname van het besluit van de gouverneur van 03/12/2020 houdende goedkeuring van de 

begrotingswijziging nr. 1 van de begroting dienstjaar 2020. 

 

08 Vaststelling jaarrekening dienstjaar 2020 

 

Voorstel om de jaarrekening dienstjaar 2020 (bestaande uit de begrotingsrekening, de balans 

op 31/12/2020 en de resultatenrekening) met onderstaand resultaat vast te stellen: 

 

BEGROTINGSREKENING OVER BOEKJAAR 2020   

   

GEWONE DIENST   

Netto vastgestelde rechten  10.033.279,53 

Vastgelegde uitgaven  8.123.914,93 

Begrotingsresultaat  1.909.364,60 

Naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen  306.268,73 

Boekhoudkundig resultaat  2.215.633,33 

   

BUITENGEWONE DIENST   

Netto vastgestelde rechten  72.668,33 

Vastgelegde uitgaven  331.044,50 

Begrotingsresultaat  - 258.376,17 

Naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen  151.389,43 

Boekhoudkundig resultaat  -106.986,74 
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BALANS PER 31/12/2020   

   

Vaste activa  8.534.347,00 

Vlottende activa  3.665.760,00 

Totaal van de activa  12.200.107,00 

   

Eigen vermogen  4.699.534,00 

Voorzieningen  0,00 

Schulden  7.500.574,00 

Totaal van de passiva  12.200.107,00 

   

RESULTATENREKENING OVER DIENSTJAAR 2020   

   

Exploitatieresultaat  609.148,00 

Uitzonderlijk resultaat  37.888,00 

Resultaat van het dienstjaar  647.037,00 

 

09 Vaststelling eindrekening van 31/01/2021 

 

Voorstel om de eindrekening van 31/01/2021 met onderstaand resultaat vast te stellen: 

 

SYNTHESETABEL VAN DE REKENING VAN 31/01/2021   

   

GEWONE DIENST   

Netto vastgestelde rechten  2.919.769,08 

Vastgelegde uitgaven  1.020.062,71 

Begrotingsresultaat  1.899.706,37 

Naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen  293.014,41 

Boekhoudkundig resultaat  2.192.720,78 

   

BUITENGEWONE DIENST   

Netto vastgestelde rechten  0,00 

Vastgelegde uitgaven  258.376,17 

Begrotingsresultaat  -258.376,17 

Naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen  138.818,53 

Boekhoudkundig resultaat  -119.557,64 

   

BALANS PER 31/01/2021   

   

Vaste activa  8.546.918,00 

Vlottende activa  3.637.752,00 

Totaal van de activa  12.184.670,00 

   

Eigen vermogen  4.676.621,00 

Voorzieningen  0,00 

Schulden  7.508.049,00 

Totaal van de passiva  12.184.670,00 
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RESULTATENREKENING VAN 31/01/2021   

   

Exploitatieresultaat  -22.913,00 

Uitzonderlijk resultaat  0,00 

Resultaat van het dienstjaar  -22.913,00 

 

10 Vaststelling begroting dienstjaar 2021 

 

Voorstel om de begroting dienstjaar 2021 met onderstaand resultaat vast te stellen: 

 

POLITIEBEGROTING DIENSTJAAR 2021   

   

GEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  7.840.818,74 

Uitgaven eigen dienstjaar  8.562.790,91 

Ontvangsten vorige dienstjaren  80.212,65 

Uitgaven vorige dienstjaren  70.337,04 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2021  -712.096,56 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020  1.204.983,77 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021  492.887,21 

   

BUITENGEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  395.141,00 

Uitgaven eigen dienstjaar  395.141,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren  0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren  0,00 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2021  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020  34,62 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021  34,62 

   

SALDO RESERVEFONDS  750.000,00 
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11 Samenwerking PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, PZ Tongeren - 

Herstappe en PZ kanton Borgloon – Permanentie – Goedkeuring 

uitvoeringsbesluit – Kennisname besluit politiecollege van 21/12/2020 

 

Kennisname van het besluit van het politiecollege van 21/12/2020, waarin het volgende werd 

beslist: 

 Er wordt goedkeuring verleend aan voorliggend uitvoeringsbesluit tot samenwerking tussen 

PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, PZ Tongeren - Herstappe en PZ kanton 

Borgloon inzake permanentie. 

 Onderhavig besluit wordt ter kennisname voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering 

van de politieraad. 

 

Namens het politiecollege 

Op bevel: 

 

 

 

korpschef bij inplaatsstelling 

(get.) Geert Luypaert 

 

 

 

voorzitter 

(get.) Eric Awouters 

 


