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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BIJEENROEPING VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 13 OKTOBER 2022 

 

Borgloon, 4 oktober 2022 

 

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 donderdag 13/10/2022 om 20.00 uur in het politiecommissariaat 

gelegen Ervaertstraat 2 te Borgloon (raadzaal, 1ste verdieping). 

 

DAGORDE MET BEKNOPTE TOELICHTING: 

 

Openbare zitting: 

 

01 Verslag vergadering van 04/07/2022 – Goedkeuring 

 

Voorstel om over te gaan tot goedkeuring van volgende beslissing: 

 Het verslag van de vergadering van 04/07/2022 wordt goedgekeurd. 

 

02 Vaststelling begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2022 – Goedkeuring 

 

Voorstel om over te gaan tot goedkeuring van volgende beslissing: 

 De begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2022 wordt met onderstaand resultaat vastgesteld: 

 

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2022 

   

GEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  8.116.460,87 

Uitgaven eigen dienstjaar  9.314.383,95 

Ontvangsten vorige dienstjaren  235.844,07 

Uitgaven vorige dienstjaren  53.617,44 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2022  -1.015.696,45 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021  1.410.103,04 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  394.406,59 
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BUITENGEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  1.211.814,00 

Uitgaven eigen dienstjaar  346.295,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren  0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren  0,00 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2022  865.519,00 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2021  -584.761,22 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  280.757,78 

   

SALDO RESERVEFONDS  750.000,00 

 

03 Algemeen politiereglement betreffende gemeentelijke administratieve 

sancties voor PZ kanton Borgloon – Advies 

 

Voorstel om een gunstig advies te verlenen aan voorliggend ontwerp van algemeen 

politiereglement betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor PZ kanton Borgloon. 

 

04 Aankoop 4 AED-toestellen – Vaststelling lastvoorwaarden, vaststelling 

gunningswijze – Goedkeuring 

 

Voorstel om over te gaan tot goedkeuring van volgende beslissing: 

− Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2022/015 en de raming voor de 

opdracht “Aankoop 4 AED-toestellen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 15.000,00 inclusief 21% BTW. 

− Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

− De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/00 741-

98 van de buitengewone dienst. 

 

05 Vervanging virtualisatiehosts – Vaststelling lastvoorwaarden, vaststelling 

gunningswijze – Goedkeuring 

 

Voorstel om over te gaan tot goedkeuring van volgende beslissing: 

 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2022/019 en de raming voor de 

opdracht “Vervanging virtualisatiehosts”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 32.000,00 inclusief 21% BTW. 

 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/00 742-

53 van de buitengewone dienst. 
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06 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking inspecteur van politie voor 

interventie – Mobiliteit – Goedkeuring 

 

Omwille van onderstaande redenen is 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 2022/05: 

 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 de personeelsformatie. 

 

Voorstel om over te gaan tot goedkeuring van volgende beslissing: 

 Er wordt goedkeuring verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van 

inspecteur van politie voor de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - 

interventie via mobiliteitscyclus 2022/05 categorie A “klassieke mobiliteit”. 

 Er wordt 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. 

 

07 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking assistent niveau C voor 

onthaal – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 01/09/2022 

 

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

vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van assistent niveau C (gemene graad) voor 

de functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - onthaal via mobiliteitscyclus 

2022/04: 

 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 

assistent niveau C zoals voorzien in de personeelsformatie. 

 Per 01/04/2023 zal 1 assistent niveau C die in deze functionaliteit tewerkgesteld is het 

voorwerp uitmaken van een ambtsneerlegging ingevolge opruststelling. 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. 

 

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

01/09/2022, waarin het volgende werd beslist: 

 Er wordt goedkeuring verleend aan de vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van 

assistent niveau C (gemene graad) voor de functionaliteit operationele coördinatie - 

basispolitiezorg - onthaal via mobiliteitscyclus 2022/04. 

 Er wordt 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. 
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Besloten zitting: 

 

08 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor interventie – 

Kennisname besluit politiecollege van 30/08/2022 

 

09 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor interventie – 

Kennisname besluit politiecollege van 30/08/2022 

 

10 Aanwerving en benoeming van 1 inspecteur van politie voor interventie – 

Rechtstreekse aanwerving via de mobiliteitsreserve – Bekrachtiging besluit 

politiecollege van 30/08/2022 

 

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

D – Goedkeuring 

 

12 Ambtsneerlegging ingevolge opruststelling – 1 inspecteur van politie – 

Kennisname besluit politiecollege van 04/07/2022 

 

13 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid – 1 commissaris van politie – 

Goedkeuring 

 

14 Dagvaarding van 26/07/2022 van PZ kanton Borgloon op verzoek van 1 

inspecteur van politie om te verschijnen op 12/09/2022 om 8.45 uur voor de 

Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel inzake de vordering van verzoekende 

partij tegen PZ kanton Borgloon en de Belgische staat tot in hoofdorde 

retroactieve aanstelling en benoeming als hoofdinspecteur van politie in 

toepassing van artikel XII.VII.21 RPPol en artikel XII.VII.15 quinquies 

RPPol op de op hem in toepassing van dit artikel toepasselijke datum, betaling 

van een dwangsom, regularisatie van de administratieve en geldelijke 

toestand en betaling door de Belgische staat van een morele schadevergoeding 

en tot in ondergeschikte orde betaling door de Belgische staat van zowel een 

morele schadevergoeding alsook een provisionele materiële schadevergoeding 

– Kennisname besluit politiecollege van 09/08/2022 

 

Namens het politiecollege 

Op bevel: 

 

 

 

korpschef a.i. 

(get.) Rohnny Maes 

 

 

 

voorzitter 

(get.) Marc Penxten 

 


