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PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT TONGEREN 

 

POLITIEZONE ALKEN – BORGLOON – HEERS – KORTESSEM – WELLEN 

 

BEKENDMAKING 

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST BESLUITEN VAN DE POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 22 DECEMBER 2022 
Aanwezig: Penxten Marc – burgemeester-voorzitter 

Feytons Johan, Thijsen Tom, Pirard Kristof, Robeyns Els (punt 02 t.e.m. 12) – 

burgemeesters-raadsleden 

Boussu Michel, Dedrij Ludo, Deneuker Danny, Deroulou Rudi, Jeuris Bart (punt 02 

t.e.m. 12), Jeuris Danny, Konings Cyrille, Ottenbourgs Dagmar, Punie Ellen (punt 02 

t.e.m. 12), Royer Joseph, Schalenbourg Luc, Smets Veronique, Vandersmissen Stijn, 

Volont Carina – raadsleden 

Maes Rohnny – korpschef a.i. 

Leburton Lionel – secretaris 

Thonon Hilde (punt 04) (via videoconferentie) – bijzondere rekenplichtige 

Verontschuldigd: Jamaer Pieter, Meekers Anneleen, Scholts Marina – raadsleden 

Afwezig: / 

 

De voorzitter stelt vast dat voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen 

en verklaart de vergadering voor geopend om 18.35 uur. 

 

Burgemeester-voorzitter Marc PENXTEN laat omwille van gezondheidsredenen onderhavige 

vergadering van de politieraad voor zitten door vervangend burgemeester-voorzitter Johan 

FEYTONS. 

 

De politieraad gaat onmiddellijk over tot het behandelen van de dagorde. 

 

Openbare zitting: 

 

01 Verslag vergadering van 13/10/2022 – Goedkeuring 

 

Het verslag van de vergadering van 13/10/2022 wordt eenparig goedgekeurd. 

 

Burgemeester-raadslid Els ROBEYNS, raadslid Bart JEURIS en raadslid Ellen PUNIE 

vervoegen de vergadering. 

 

02 Jaarrekening dienstjaar 2021 – Kennisname besluit gouverneur van 

14/11/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van de gouverneur van 14/11/2022 houdende goedkeuring van de jaarrekening 

dienstjaar 2021 (bestaande uit de begrotingsrekening, de balans op 31/12/2021 en de 

resultatenrekening). 
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03 Begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2022 – Kennisname besluit gouverneur 

van 17/11/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van de gouverneur van 17/11/2022 houdende goedkeuring van de 

begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2022. 

 

Bijzondere rekenplichtige Hilde THONON vervoegt de vergadering via videoconferentie. 

 

04 Vaststelling begroting dienstjaar 2023 – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

Gelet op volgende resultaten van de begroting dienstjaar 2023: 

 

BEGROTING DIENSTJAAR 2023   

   

GEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  8.620.990,53 

Uitgaven eigen dienstjaar  9.909.720,81 

Ontvangsten vorige dienstjaren  295.684,63 

Uitgaven vorige dienstjaren  0,00 

Ontvangsten overboekingen  650.000,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2023  -343.045,65 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  394.406,59 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023  51.360,94 

   

BUITENGEWONE DIENST   

Ontvangsten eigen dienstjaar  20.000,00 

Uitgaven eigen dienstjaar  299.250,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren  0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren  0,00 

Ontvangsten overboekingen  0,00 

Uitgaven overboekingen  0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2023  -279.250,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022  280.757,78 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023  1.507,78 

   

SALDO RESERVEFONDS  100.000,00 

 

BESLUIT: met 88,25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1:  

De begroting dienstjaar 2023 wordt met bovenstaand resultaat vastgesteld. 
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artikel 2:  

Er wordt goedkeuring verleend aan de vaststelling van voorlopige kredieten voor dienstjaar 

2023 in afwachting van de definitieve goedkeuring van de begroting dienstjaar 2023 door de 

toezichthoudende overheid. 

 

Bijzondere rekenplichtige Hilde THONON verlaat de vergadering. 

 

05 Samenwerking PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst, PZ HANO, PZ Heusden-Zolder, 

PZ kanton Borgloon, PZ Kempenland, PZ Lanaken/Maasmechelen, PZ 

Lommel, PZ Maasland, PZ Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken, PZ 

Tongeren/Herstappe, PZ Voeren – Aanstelling functionaris voor 

gegevensbescherming – Protocol – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt goedkeuring verleend aan voorliggend protocol tot samenwerking tussen PZ 

Bilzen/Hoeselt/Riemst, PZ HANO, PZ Heusden-Zolder, PZ kanton Borgloon, PZ Kempenland, 

PZ Lanaken/Maasmechelen, PZ Lommel, PZ Maasland, PZ Sint-

Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken, PZ Tongeren/Herstappe en PZ Voeren inzake aanstelling 

van een functionaris voor gegevensbescherming. 

 

06 Aankoop draagbare ASTRID-radio’s en helmcommunicatie voor 

politiemotorfietsen – Raamovereenkomst – Goedkeuring 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van 3 draagbare ASTRID-radio’s en 5 

helmcommunicatiesets voor politiemotorfietsen, via raamcontract CD-MP-OO-60, met als 

leverancier Abiom Communication Systems bvba, Oostjachtpark 18 te 9100 Sint-Niklaas, aan 

een globale kostprijs van € 13.191,37 inclusief 21% BTW. 

 

artikel 2: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2022, op artikel 330/00 741-98 

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

interventie – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 09/12/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 09/12/2022 

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

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - interventie via mobiliteit. 

 

08 Vacantverklaring 1 FTE statutaire betrekking assistent niveau C voor 

onthaal – Mobiliteit – Bekrachtiging besluit politiecollege van 09/12/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

BESLUIT: met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

artikel 1: 

Er wordt overgegaan tot bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 09/12/2022 

houdende vacantverklaring van 1 FTE statutaire betrekking van assistent niveau C voor de 

functionaliteit operationele coördinatie - basispolitiezorg - onthaal via mobiliteit. 

 

Besloten zitting: 

 

09 Aanwerving en benoeming van 1 maatschappelijk assistent niveau B voor 

politionele slachtofferbejegening – Kennisname besluit politiecollege van 

09/12/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 09/12/2022 houdende aanwerving en benoeming van 

maatschappelijk assistent Sarah DEVOS voor de functionaliteit operationele coördinatie - 

basispolitiezorg - politionele slachtofferbejegening. 

 

10 Definitieve ambtsontheffing ingevolge ambtshalve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid – 1 maatschappelijk assistent – Kennisname 

besluit politiecollege van 09/12/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 09/12/2022 houdende definitieve ambtsontheffing 

ingevolge ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid van maatschappelijk 

assistent Daisy SCHEPERS. 
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11 Verzoekschrift van 29/07/2021 op verzoek van 1 inspecteur van politie voor 

de Raad van State inzake vordering van verzoekende partij tegen PZ kanton 

Borgloon tot nietigverklaring van het besluit van de bevoegde overheid tot 

weigering van het jaarlijks vakantieverlof – Arrest nr. 254.921 van 27/10/2022 

van de Raad van State – Kennisname besluit politiecollege van 18/11/2022 

 

DE POLITIERAAD, 

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 18/11/2022 inzake het arrest nr. 254.921 van 27/10/2022 

van de Raad van State betreffende het verzoekschrift van 29/07/2021 op verzoek van inspecteur 

van politie Cindy PENDERS voor de Raad van State inzake de vordering van verzoekende 

partij tegen PZ kanton Borgloon tot nietigverklaring van het besluit van de bevoegde overheid 

tot weigering van het jaarlijks vakantieverlof. 

 

12 Dagvaarding in kort geding van 04/11/2022 van PZ kanton Borgloon op 

verzoek van 1 commissaris van politie om te verschijnen op 18/11/2022 om 

10.30 uur voor de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg afdeling Tongeren 

inzake de vordering van verzoekende partij tegen PZ kanton Borgloon tot 

adiëring van de commissie voor geschiktheid van het personeel van de 

politiediensten en dit onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per 

dag ingaande na het verstrijken van 24 uur na de betekening – Kennisname 

besluit politiecollege van 18/11/2022 

 

DE POLITIERAAD,  

 

NEEMT KENNIS VAN: 

 

Het besluit van het politiecollege van 18/11/2022 inzake de dagvaarding in kort geding van 

04/11/2022 van PZ kanton Borgloon op verzoek van commissaris van politie Jean-Pierre 

VANSIMPSEN om te verschijnen op 18/11/2022 om 10.30 uur voor de Rechtbank van Eerste 

Aanleg Limburg afdeling Tongeren inzake de vordering van verzoekende partij tegen PZ 

kanton Borgloon tot adiëring van de commissie voor geschiktheid van het personeel van de 

politiediensten en dit onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per dag ingaande na 

het verstrijken van 24 uur na de betekening. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur. 

 

Namens de politieraad 

Op bevel: 
 

 

 

korpschef a.i. 

(get.) Rohnny Maes 

 

 

 

voorzitter 

(get.) Marc Penxten 

 


