
 
Verslag Politieraad 

Politiezone Maasland 5383 
 
 

woensdag 9 december 2020 
 

 
AANWEZIG: Sofie Vandeweerd - burgemeester-voorzitter 

Johan Tollenaere - burgemeester 
Nicole Coenen, Dominique Damen, Petronella Zelissen, Sara Didden, 
Wilhelmina Franssen, Henri Neyens, Jochen Ochal, Eddy Slootmakers, Theo 
Snijkers, Yvette Swillens, Sara Vacca, Philippe Van Cauwelaert, Catharina 
Vandewal, Tim Vandewinkel, Ronny Vankevelaer, Magith Wahhabi - 
politieraadsleden 
Ronin Cox - korpschef 
Ati Wetzels - secretaris 
 

AFWEZIG: Noëlla Venken - politieraadslid 
  
 
 
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 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;  
- 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; 

Gelet op 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 20 oktober 2020 
geformuleerd. 
 
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen; 
 
BESLUIT 
Artikel 1.-  
Goedkeuring te hechten aan het verslag van de politieraad van 20 oktober 2020. 
 



 
 
Financiën 
 
2.  Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2021 en meerjarenplanning 2021- 2023 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

- 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); 

- de bepalingen in de NGW; 
- 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 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020  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. 

- Het verslag van de begrotingscommissie in haar zitting van 26 november 2020. 
 

Motivatie 
 
De begroting vertoont volgende saldi:  

 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDI 

Vorig dienstjaar GD 9.290,00 200.060,00 190.770,00 

Vorig dienstjaar BD 0,00 0,00 0,00 

Gewone dienst (GD) 8.016.670,00 7.314.703,53 -701.966,47 

Buitengewone dienst (BD) 330.050,00 330.050,00 0,00 

Algemeen totaal: 8.356.010,00 7.844.813,53 -511.196,47 

 
Voor begroting dienstjaar 2021 worden de bijdragen van de gemeenten van de meergemeentezone 
Maasland initieel bepaald als volgt:  
 

 Bijdrage gewone dienst Bijdrage buitengewone dienst 

Dilsen-Stokkem 1.472.495,05 132.332,00 

Maaseik 1.865.678,48 167.668,00 

 
Deze begroting werd opgesteld onder supervisie en met goedkeuring van de bijzonder rekenplichtige. 
 
Het ontwerp van begroting dienstjaar 2021 werd tevens voorgelegd en goedgekeurd door de 
begrotingscommissie in haar vergadering van 26.11.2020. 
 
Het ontwerp van meerjarenplanning 2021-2023 werd tevens voorgelegd en goedgekeurd door de 
begrotingscommissie in voormelde vergadering. 
 
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen; 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 



Goedkeuring te hechten aan de begroting dienstjaar 2021. 
Artikel 2.- 
Goedkeuring te hechten aan de meerjarenplanning 2021-2023. 
Artikel 3.- 
De toelichtende tabellen inzake begroting 2021 worden aangehecht aan dit besluit, maken er 
integraal deel van uit en dienen overgemaakt te worden aan de bevoegde overheden zoals wettelijk 
voorzien. 
Artikel 4.- 
Afschrift van dit besluit aan de administraties van de steden Maaseik en Dilsen- Stokkem en aan de 
dienst financiën en logistiek voor afhandeling en opvolging van het dossier. 
 
 
 
Personeel & Organisatie 
 
3.  Kennisgeving goedkeuring formatie door federaal toezicht 
 
DE POLITIERAAD 
 
Juridische grondslag 

 
- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en passieve 

openbaarheid); 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen (WGP); 
- het besluit van de politieraad dd. 26.05.2020 houdende de goedgekeurde personeelsformatie van 

het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van politiezone Maasland; 
- Het besluit van de gouverneur van de provincie Limburg dd. 17.09.2020 houdende de goedkeuring 

van de personeelsformatie van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader 
van de PZ Maasland, zoals vastgesteld door de besluiten van de politieraad van de zone dd. 
26.05.2020 en 09.09.2020. 
 

 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van de provincie Limburg dd. 17.09.2020 houdende 
de goedkeuring van de personeelsformatie van het operationeel kader en het administratief en 
logistiek kader van de PZ Maasland, zoals vastgesteld door de besluiten van de politieraad van de zone 
dd. 26.05.2020 en 09.09.2020. 
 
Artikel 2.- 
Afschrift van deze beslissing aan de korpschef en de dienst personeel en organisatie. 

 
 
 
 
4.  Vacantverklaring van functie binnen politiezone Maasland 
 
DE POLITIERAAD 
 



Juridische grondslag 
 

- de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
- de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, en latere wijzigingen (WGP); 
- het KB van 30.03.2001 houdende de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale en 

federale politie (RPPol) alsook de diverse uitvoeringsbesluiten; 
- de wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen; 
- het KB van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

(verder RPPol genoemd)inzonderheid hoofdstuk II van titel II van deel VI betreffende mobiliteit; 
- het KB van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel 

van de politiediensten; 
- de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

- de ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 06.04.2005 betreffende het vacant verklaren 
van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus; 

- het KB van 20.12.2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten; 

- ministerieel besluit PLP 10 van 09.10.2001 houdende de minimale functionerings- en 
werkingsnormen van de lokale politiediensten; 

- Het besluit van de politieraad dd. 26.05.2020 houdende de goedgekeurde personeelsformatie van 
het operationeel kader en de ondersteuningsdiensten van politiezone Maasland. 
 

Motivatie 
Het besluit van de politieraad dd. 26.05.2020 voorzien in het operationele personeelskader van de 
politiezone Maasland, verder “de nieuwe formatie” genoemd: 
  

Niveau Formatie 
Hoofdcommissaris – HCP 1 

Commissaris – CP 3 

Hoofdinspecteur – HINP  14 

Politie-assistent – PA 1 

Inspecteur – INP  57 

Agent van Politie – AGP 0 

Totaal 76 
 
 
Met de visuele voorstelling van het nieuwe organogram van het operationele personeelskader van de 
politiezone Maasland: 



 

 
 
 
Gelet op volgende vaststellingen en/of wijzigingen in 2020: 
 

• De nieuwe formatie voorziet in de algemene steundienst (ASD) van de PZ Maasland 5 VTE-
functies van hoofdinspecteur (HINP) en 33 VTE-functies van inspecteur (INP) allen op dit 
ogenblik met een standplaats in het politiecommissariaat te Maaseik, Maastrichtersteenweg 
21.  

• Van de 5 VTE-functies HINP is er 1 voorzien als diensthoofd en 4 als middenkaderlid-
dagcoördinator. In uitoefening van de functie van dagcoördinator worden op structurele wijze 
12-urendiensten uitgevoerd. 

• Op dit ogenblik is er sinds de kaderwijziging van 26 mei 2020 1 functie van middenkaderlid-
dagcoördinator niet ingevuld.  

 
Er wordt bovendien door de korpschef opgemerkt dat de hoofdinspecteurs die, in hun hoedanigheid 
van officier van gerechtelijke politie/hulpofficier van de procureur des Konings (OGP/HPK) de leiding 
hebben over een permanente interventiedienst voortaan bij toepassing van Art. 4, 2° WPA de 
hoedanigheid van ‘Officier van Bestuurlijke Politie’ (OBP) krijgen. Het betreft een bevoegdheid die 
nodig is om belangrijke beslissingen te kunnen nemen zoals de inzet van bewakingscamera’s, het 
uitvoeren van veiligheidsfouilles en het laten handhaven van een bestuurlijke aanhouding.  
 
Bij een onmiddellijke vacantverklaring van de functie door de politieraad, rekening houdende met de 
statutaire voorwaarden en nodige tijd om de functie te publiceren in de eerstvolgende 
mobiliteitscyclus, het doorlopen van de selectieprocedure en het aanwervingsproces kan gesteld 
worden dat de functie ten vroegste op 1 juli 2021 kan ingevuld worden.  
 
Op basis van de dienstnoodwendigheden in diverse componenten en de minimale functionerings- en 
werkingsnormen, zoals bepaald in de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 09.10.2001 en in het raam 
van de continuïteit van de dienstverlening, de omkadering van het interventiepersoneel en de 
coördinatie van de noodhulp, is de invulling van deze functie noodzakelijk. 
 
 



Daarom stelt het politiecollege voor volgende functie vacant te verklaren met:  
1 voltijdse functie van hoofdinspecteur-dagcoördinator in de ASD 
 
De functiebeschrijving wordt in bijlage toegevoegd. 
 
De politieraad dient tevens, op advies van de korpschef, de selectiemodaliteiten te bepalen binnen het 
wettelijk vastgelegd kader in de RPpol. 
 
De korpschef adviseert om volgende selectiemodaliteiten te weerhouden voor de selectie van de 
kandidaten: 

• het inwinnen van het advies van een selectiecommissie voor leden van het middenkader 
bedoeld in de artikelen VI.II.61 en VI.II.62; 

• het advies van de selectiecommissie te laten formuleren op basis van een competentiegericht 
interview met rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in volgorde van 
overeenstemming met het functieprofiel en bijhorende competenties 

• de selectie voor elk van de vacant verklaarde functies het voorwerp te laten uitmaken van een 
wervingsreserve voor gelijkaardige functie conform het art. VI.II.27 bis RPPol 

 
 
De respectievelijke selectiecommissies kunnen overeenkomstig het artikel VI.II.61 RPPol en op voorstel 
van de korpschef worden samengesteld als volgt: 

• De korpschef of zijn vervanger 

• De verantwoordelijk officier voor de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Het diensthoofd van de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Een secretaris, lid van de administratieve diensten 
 
 
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen; 
 
BESLUIT 
Artikel 1.- 
Goedkeuring te hechten aan het vacant verklaren van de volgende bedieningen: 

• 1 voltijdse functie van hoofdinspecteur-dagcoördinator in de ASD 
 

Artikel 2.- 
Goedkeuring te hechten aan de bijgevoegde functiebeschrijving. 

Artikel 3.- 
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde selectiemodaliteiten, met name: 

• het inwinnen van het advies van een selectiecommissie voor leden van het middenkader 
bedoeld in de artikelen VI.II.61 en VI.II.62; 

• het advies van de selectiecommissie te laten formuleren op basis van een competentiegericht 
interview met rangschikking van de geschikt bevonden kandidaten in volgorde van 
overeenstemming met het functieprofiel en bijhorende competenties 

• de selectie voor elk van de vacant verklaarde functies het voorwerp te laten uitmaken van een 
wervingsreserve voor gelijkaardige functie conform het art. VI.II.27 bis RPPol 

 

Artikel 4.- 
Goedkeuring te hechten aan de samenstelling van de respectievelijke selectiecommissies met name: 



• De korpschef of zijn vervanger 

• De verantwoordelijk officier voor de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Het diensthoofd van de betrokken dienst of zijn vervanger 

• Een secretaris, lid van de administratieve diensten 
 
Artikel 5.- 
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de korpschef en de dienst personeel en organisatie 

(P&O) 

 
 
 
 
Beleid & Communicatie 
 
5.  Kennisname jaarverslag 2019 
 
DE POLITIERAAD 
 

Jaarverslag 2019- toelichting door HCP Ronin Cox 
 
Juridische grondslag 
 

- 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. 

 

BESLUIT:  

Artikel 1.-  

Kennis te nemen van het jaarverslag 2019. 

 
 
 
 
 
6.  Vaststelling opdrachtbrief HCP Ronin Cox 
 
DE POLITIERAAD 
 

Vaststelling opdrachtbrief 2020- 2024 van HCP Ronin Cox, korpschef politiezone Maasland 
 
Juridische grondslag 
 

- 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 koninklijk besluit van 17 september 2001 tot de vaststelling van de organisatie- en 
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardig minimale dienstverlening 
aan de bevolking te verzekeren;  

- de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake organisatie en 
werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een gelijkwaardige 
dienstverlening aan de bevolking;  

- de ministeriële omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de richtlijnen tot het 
vereenvoudigen van sommige administratieve taken;  

- de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;  

- het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot de regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten;  

- het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;  

- het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot de vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie;  

- de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de 
politiediensten;  

- het koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van 
de politiediensten;  

- politionele en andere omzendbrieven en teksten die de begrippen maatschappelijke 
veiligheid, informatie-gestuurde politiezorg en gemeenschapsgerichte politiezorg en 
optimale bedrijfsvoering omschrijven;  

-  het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 van de PZ Maasland.  

 

 

BESLUIT:  

Artikel 1.-  

De opdrachtbrief 2020-2024 opgesteld door HCP Ronin Cox, korpschef van de politiezone Maasland, 

maakt integraal deel uit van dit besluit. 

Artikel 2.- 

De opdrachtbrief 2020- 2024 van HCP Ronin Cox, korpschef van de politiezone Maasland wordt 
vastgesteld door de politieraad. 
Artikel 3.- 
Afschrift van dit besluit aan korpschef HCP Ronin Cox waarbij de raad de korpschef gelast om dit 
besluit over te maken aan de inspecteur- generaal van de federale en lokale politie. 

 
 
Varia 
De data voor de politieraad 2021 werden reeds vastgesteld: 

- 16 maart 2021 
- 16 juni 2021 
- 13 oktober 2021 
- 15 december 2021 

 
 
De zitting wordt gesloten om 22u00. 
 

Ati Wetzels 
secretaris 

Sofie Vandeweerd 
burgemeester-voorzitter 
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