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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BIJEENROEPING VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 22 DECEMBER 2021 

 

Borgloon, 10 december 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 woensdag 22/12/2021 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 Wijziging samenstelling van de politieraad 

 

01.01 Ontslag van een effectief politieraadslid – Eedaflegging en aanstelling van zijn 

opvolger 

 

Akteneming van het volgende: 

− De heer Hugo PHILTJENS neemt ontslag als lid van de politieraad. 

− Eerste opvolger Pieter JAMAER wordt aangesteld verklaard in zijn ambt van 

politieraadslid. 

 

01.02 Vaststelling rangorde van de leden van de politieraad 

 

Voorstel om de rangorde van de politieraadsleden vast te stellen als volgt: 

 

1 PENXTEN Marc burgemeester-voorzitter 

2 AWOUTERS Eric burgemeester-raadslid 

3 THIJSEN Tom burgemeester-raadslid 

4 PIRARD Kristof burgemeester-raadslid 

5 ROBEYNS Els burgemeester-raadslid 

6 DEDRIJ Ludo raadslid 

7 DENEUKER Danny raadslid 

8 DEROULOU Rudi raadslid 

9 DUBOIS Alex raadslid 
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10 JAMAER Pieter raadslid 

11 JEURIS Bart raadslid 

12 KONINGS Cyrille raadslid 

13 MEEKERS Anneleen raadslid 

14 MEYERS Carine raadslid 

15 PUNIE Ellen raadslid 

16 SCHALENBOURG Luc raadslid 

17 SCHOLTS Marina raadslid 

18 SCHROYEN Benny raadslid 

19 SMETS Veronique raadslid 

20 STAS Jorg raadslid 

21 VANDERSMISSEN Stijn raadslid 

22 VOLONT Carina raadslid 

 

02 Goedkeuring verslag vergadering van 16/11/2021 

 

Voorstel om het verslag van de vergadering van 16/11/2021 goed te keuren. 

 

03 Vaststelling begroting dienstjaar 2022 

 

Voorstel om de begroting dienstjaar 2022 met onderstaand resultaat vast te stellen: 

 

BEGROTING DIENSTJAAR 2022   

   

GEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  7.869.905,22 

Uitgaven eigen dienstjaar  8.985.908,43 

Ontvangsten vorige dienstjaren  0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren  72.824,31 

Ontvangsten overboekingen  570.000,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2022  -618.827,52 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021  624.002,55 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  5.175,03 

   

BUITENGEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  451.300,00 

Uitgaven eigen dienstjaar  451.300,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren  0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren  0,00 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2022  0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021  2.500,83 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  2.500,83 

   

SALDO RESERVEFONDS  180.000,00 
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Voorstel om goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van voorlopige kredieten voor 

dienstjaar 2022 in afwachting van de definitieve goedkeuring van de begroting dienstjaar 2022 

door de toezichthoudende overheid. 

 

04 Aankoop informaticamateriaal – Aankoopcentrale 

 

Voorstel om goedkeuring te verlenen aan de aankoop van informaticamateriaal – met name 18 

desktops voor ISLP, 1 desktop voor beeldverwerking, 4 laptops, 8 monitors, 10 draadloze 

muizen, 1 draadloze speaker, 1 blu-ray schrijver en 6 bekabelde muizen – via aankoopcentrale 

CREAT van Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services dv, met als leverancier Xylos 

nv, Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen, aan een globale kostprijs van € 19.413,17 inclusief 

21% BTW. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/00 

742-53 van de buitengewone dienst. 

 

05 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

interventie – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 16/11/2021 

 

Omwille van onderstaande redenen was het aangewezen om over te gaan tot de 

vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van inspecteur van politie voor de 

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via mobiliteitscyclus 

2021/05: 

 Teneinde de continuïteit en de goede werking van deze functionaliteit te garanderen komt 

het opportuun voor om over te gaan tot de statutaire invulling van de betrekkingen van 

inspecteur van politie zoals voorzien in hoger genoemde personeelsformatie. 

 Per 18/10/2021 heeft 1 inspecteur van politie die in deze functionaliteit tewerkgesteld is de 

opleiding tot hoofdinspecteur van politie aangevat. In geval van slagen voor deze opleiding 

zal het betreffende personeelslid aldus worden aangeworven en benoemd in een andere 

betrekking. Het komt opportuun voor om proactief over te gaan tot vervanging van het 

betreffende personeelslid. 

Onderhavige vacantverklaring diende bij hoogdringendheid te gebeuren ingevolge de hoge 

werklast waaraan de betreffende functionaliteit onderhevig is. Er zou echter kortelings geen 

vergadering van de politieraad meer plaats vinden. 

 

Derhalve werd bij besluit van het politiecollege van 16/11/2021 beslist dat er goedkeuring 

wordt verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van inspecteur van 

politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via 

mobiliteitscyclus 2021/05 categorie A “klassieke mobiliteit”. Er werd eveneens overgegaan tot 

de samenstelling van de selectiecommissie, de vastlegging van het examenreglement en de 

machtiging van de korpschef om de selectiecommissie bijeen te roepen. 

 

Voorstel om over te gaan tot bekrachtiging van voornoemd besluit van het politiecollege van 

16/11/2021. 
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06 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

lokale opsporing en lokaal onderzoek – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit 

politiecollege van 16/11/2021 

 

Omwille van onderstaande redenen was het aangewezen om over te gaan tot de 

vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van inspecteur van politie voor de 

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - lokale opsporing en lokaal 

onderzoek via mobiliteitscyclus 2021/05: 

 Teneinde de continuïteit en de goede werking van deze functionaliteit te garanderen komt 

het opportuun voor om over te gaan tot de statutaire invulling van de betrekkingen van 

inspecteur van politie zoals voorzien in hoger genoemde personeelsformatie. 

Onderhavige vacantverklaring diende bij hoogdringendheid te gebeuren ingevolge de hoge 

werklast waaraan de betreffende functionaliteit onderhevig is. Er zou echter kortelings geen 

vergadering van de politieraad meer plaats vinden. 

 

Derhalve werd bij besluit van het politiecollege van 16/11/2021 beslist dat er goedkeuring 

wordt verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire gespecialiseerde betrekking van 

inspecteur van politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - lokale 

opsporing en lokaal onderzoek via mobiliteitscyclus 2021/05 categorie A “klassieke 

mobiliteit”. Er werd eveneens overgegaan tot de samenstelling van de selectiecommissie, de 

vastlegging van het examenreglement en de machtiging van de korpschef om de 

selectiecommissie bijeen te roepen. 

 

Voorstel om over te gaan tot bekrachtiging van voornoemd besluit van het politiecollege van 

16/11/2021. 

 

Besloten zitting: 

 

07 Indiensthouding na de leeftijd van 65 jaar – Verlenging – 1 bediende niveau 

D 

 

08 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 hoofdinspecteur van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 03/12/2021 

 

Namens het politiecollege 

Op bevel: 

 

 

 

korpschef a.i. 

(get.) Rohnny Maes 

 

 

 

voorzitter 

(get.) Marc Penxten 

 


