
Verslag Politieraad
Politiezone Maasland 5383

woensdag 15 december 2021

AANWEZIG: Sofie Vandeweerd - burgemeester-voorzitter
Johan Tollenaere - burgemeester
Ellen Bours, Dominique Damen, Sandra Deckers, Sara Didden, Wilhelmina 
Franssen, Guido Hellings, Henri Neyens, Jochen Ochal, Eddy Slootmakers, 
Theo Snijkers, Sara Vacca, Catharina Vandewal, Tim Vandewinkel, Ronny 
Vankevelaer, Magith Wahhabi, André Willen, Petronella Zelissen - 
politieraadsleden
Ronin Cox - korpschef
Ati Wetzels - secretaris

AFWEZIG: Guido Hellings - politieraadslid afwezig voor agendapunt 1. , 2. , 3. 
André Willen - politieraadslid afwezig voor agendapunt 1. , 2. , 3. , 4. , 5. 

De burgemeester-voorzitter, Sofie Vandeweerd, opent de zitting om 20u00.

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

DE POLITIERAAD

Juridische grondslag
- De bepalingen opgenomen in de NGW;
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid).

Motivatie
Er werden geen opmerkingen betreffende het verslag van de politieraad van 13 oktober 2021 
geformuleerd.

Stemresultaat: 16 stemmen voor (Sofie Vandeweerd, Johan Tollenaere, Ellen Bours, 
Dominique Damen, Sandra Deckers, Sara Didden, Wilhelmina Franssen, Henri Neyens, Jochen Ochal, 
Theo Snijkers, Sara Vacca, Catharina Vandewal, Tim Vandewinkel, Ronny Vankevelaer, 
Magith Wahhabi, Petronella Zelissen), 1 stem onthouding (Eddy Slootmakers)



BESLUIT
Artikel 1.- 
Het politiecollege hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 13 oktober 2021.

2. Kennisname ontslag politieraadslid Philippe Van Cauwelaert 

DE POLITIERAAD

Juridische grondslag
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid); 
- het besluit van de gemeenteraad van stad Maaseik van 7 januari 2019 waarbij de leden van 

de politieraad werden gekozen;
- het besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende de installatie van de 

politieraadsleden: kennisname afstanden van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, 
eedaflegging effectieve leden en eventuele opvolgers;

- het beluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 houdende de kennisname van het 
ontslag van gemeenteraadslid Philippe Van Cauwelaert.

BESLUIT
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Philippe Van Cauwelaert als lid van de 
gemeenteraad van Maaseik en bijgevolg als politieraadslid.

3. Verkozenverklaring van de heer Guido Hellings als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en 
eedaflegging

DE POLITIERAAD

Juridische grondslag
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
- de bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid); 
- het besluit van de gemeenteraad van stad Maaseik van 7 januari 2019 waarbij de 

politieraadsleden werden gekozen;
- het besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende de installatie van de 

politieraadsleden: kennisname afstanden van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, 
eedaflegging effectieve leden en eventuele opvolgers;



- het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 houdende de kennisname van 
het ontslag van de heer Philippe Van Cauwelaert als lid van de gemeenteraad van 
Maaseik.

Motivatie
D.d. 25.10.2021 nam de gemeenteraad van Maaseik kennis van het ontslag van de heer Philippe Van 
Cauwelaert als gemeenteraadslid.

Er werden bij besluit van de politieraad van 12 februari 2019, houdende de installatie van de 
politieraadsleden: kennisname afstanden van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging 
effectieve leden en eventuele opvolgers, geen opvolgers aangeduid voor de heer Philippe Van 
Cauwelaert.

De heer Guido Hellings wordt tijdens de gemeenteraad van de stad Maaseik van 14 december 2021 
voorgedragen als kandidaat- effectief lid.

Na onderzoek van de geloofsbrief overeenkomstig artikel 15 WGP wordt vastgesteld dat:
1. er geen onverenigbaarheid bestaat in verwantschap
2. betrokkene lid is van de gemeenteraad van de stad Maaseik.

De heer Hellings heeft tijdens de gemeenteraad van 7 januari 2019 de eed afgelegd als 
gemeenteraadslid en er werd vastgesteld dat er zich geen redenen van onverenigbaarheden voordoen.

De heer Guido Hellings legt ter zitting de eed af.

BESLUIT
Artikel 1.-
De raad verklaart de heer Guido Hellings (° 28.10.1959) verkozen als effectief lid van de politieraad.
Artikel 2.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan de geloofsbrief van de heer Guido Hellings.
Artikel 3.- 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de heer Guido Hellings.
Artikel 4.- Afschrift van dit besluit aan:

 De heer Guido Hellings
 SSGPI | Satelliet NOORD, Voorstraat 43-45 | 3500 HASSELT, 

SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu.  

4. Kennisname ontslag politieraadslid Yvette Swillens

DE POLITIERAAD

Juridische grondslag
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
- De bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 

mailto:SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu


- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid); 
- het besluit van de gemeenteraad van stad Maaseik van 7 januari 2019 waarbij de leden van 

de politieraad werden gekozen;
- het besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende de installatie van de 

politieraadsleden: kennisname afstanden van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, 
eedaflegging effectieve leden en eventuele opvolgers;

- het beluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 houdende de kennisname van het 
ontslag van gemeenteraadslid Yvette Swillens.

BESLUIT
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Yvette Swillens als lid van de gemeenteraad van 
Maaseik en bijgevolg als politieraadslid.

5. Verkozenverklaring van de heer André Willen als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en 
eedaflegging

DE POLITIERAAD

Juridische grondslag
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
- de bepalingen opgenomen in de NGW; 
- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
- de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 

passieve openbaarheid); 
- het besluit van de gemeenteraad van stad Maaseik van 7 januari 2019 waarbij de 

politieraadsleden werden gekozen;
- het besluit van de politieraad van 12 februari 2019 houdende de installatie van de 

politieraadsleden: kennisname afstanden van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, 
eedaflegging effectieve leden en eventuele opvolgers;

- het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 houdende de kennisname van 
het ontslag van mevrouw Yvette Swillens als lid van de gemeenteraad van Maaseik.

Motivatie
Mevrouw Yvette Swillens diende middels schrijven van 14.10.2021 haar ontslag in als 
gemeenteraadslid van de stad Maaseik. 

De heer André Willen werd bij besluit van de politieraad van 12.02.2019 aangeduid als kandidaat-
opvolger voor de politieraad.

Na onderzoek van de geloofsbrief overeenkomstig artikel 15 WGP wordt vastgesteld dat:
1. er geen onverenigbaarheid bestaat in verwantschap



2. betrokkene lid is van de gemeenteraad van de stad Maaseik.

De heer Willen heeft tijdens de gemeenteraad van 7 januari 2019 de eed afgelegd als 
gemeenteraadslid en er werd vastgesteld dat er zich geen redenen van onverenigbaarheden voordoen.

De heer André Willen legt ter zitting de eed af.

BESLUIT
Artikel 1.-
De raad verklaart de heer André Willen (° 03.09.1961) verkozen als effectief lid van de politieraad.
Artikel 2.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan de geloofsbrief van de heer André Willen.
Artikel 3.- 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de heer André Willen.
Artikel 4.- Afschrift van dit besluit aan:

 De heer André Willen
 SSGPI | Satelliet NOORD, Voorstraat 43-45 | 3500 HASSELT, 

SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu.  

Financiën

6. Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2022

DE POLITIERAAD

Juridische grondslag
- De bepalingen opgenomen in de NGW;
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus zoals laatst gewijzigd bij wet dd. 31.05.2017 (verder WGP genoemd);
- het KB van 30.06.2017 tot wijziging van het KB van 27.12.2000 houdende de indeling van het 

grondgebied van de provincie Limburg in politiezones, verschenen in het B.S. van 14.07.2017 
(verder KB territoriumafbakening genoemd);

- de ministeriële omzendbrief PLP 60 van november 2020 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting voor 2021  ten behoeve van de politiezones;   

- het KB van 16.11.2001 (B.S. 24.11.2001) houdende de nadere regels inzake de berekening en 
de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeente-politiezones.

Motivatie
De begroting vertoont volgende saldi: 

Gewone dienst Buitengewone dienst
Geraamd resultaat vorige dienstjaar 

BW 2021
Correctie 2021

1.195.640
+ 40.677

1.236.317

2.562

2.562

Dienstjaar 2022
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Uitgaven
 (eigen dienstjaar en vorige dienstjaren in 2022)

8.832.690 361.642

Ontvangsten
(eigen dienstjaar en vorige dienstjaren in 2022)

7.596.373 361.642

Resultaat dienstjaar 2022 -1.236.317 0

Algemeen resultaat 0 2.562

Het geraamd resultaat vorig dienstjaar is gebaseerd op de begrotingswijziging 2021. 

Voor de gewone dienst wordt bovendien de aanname gemaakt dat het totaal van de uitgaven voor 
personeel en werking – minstens – 0,5% overschat is in 2021. 

Voor begroting dienstjaar 2022 worden de bijdragen van de gemeenten van de meergemeentezone 
Maasland initieel bepaald als volgt: 

Bijdrage gewone dienst Bijdrage buitengewone dienst
Dilsen-Stokkem 1.525.326,51 159.523,00
Maaseik 1.932.616,92 202.119,00

Deze begroting werd opgesteld onder supervisie en met goedkeuring van de bijzonder rekenplichtige.

Het ontwerp van begroting dienstjaar 2022 werd tevens voorgelegd en goedgekeurd door de 
begrotingscommissie in haar vergadering van 30 november 2021.

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1.-
Goedkeuring te hechten aan de begroting dienstjaar 2022.

De zitting wordt gesloten om 22u00.

Ati Wetzels
secretaris

Sofie Vandeweerd
burgemeester-voorzitter
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