Verslag Politieraad
Politiezone Maasland 5383

dinsdag 20 oktober 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, Noëlla Venken, Magith
Wahhabi - politieraadsleden
Ronin Cox - korpschef
Ati Wetzels - secretaris

AFWEZIG:

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;
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 9 september
geformuleerd.
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1.De politieraad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 9 september.

Financiën
2.

Dienstjaarrekening 2019 Politiezone Maasland – vaststelling en goedkeuring
begrotingsrekening, balans en resultatenrekening

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, inzonderheid artikel 248;
het KB van 25 april 2004 tot wijziging van het KB van 5 september 2001 houdende het
A.R.P.C.;
de dienstjaarrekening 2019 voorgelegd door Tom Huysmans, bijzondere rekenplichtige,
inhoudende de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de Politiezone
Maasland;

Motivatie
Gehoord de uiteenzetting door de voorzitter over de ter zake voorliggende cijfers, die een integrerend
deel uitmaken van onderhavige beslissing; de voorzitter overloopt de cijfers en legt het resultaat (een
tekort) uit;
Stemresultaat: met eenparigheid van de stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1.De dienstjaarrekening 2019 van de politiezone Maasland wordt als volgt vastgesteld en goedgekeurd:
Begrotingsrekening over het dienstjaar 2019
Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Begrotingsresultaat (gewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

€
9.559.866,31
8.039.307,27
1.520.559,04
72.510,39
1.593.069,43
702.959,21
692.629,25
10.329,96
5.711,93
16.041,89

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)
Balans per 31 december 2019
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa

€
1.401.603,59
2.628.265,04
4.029.868,63

2.436.052,26
0
1.593.816,37
4.029.868,63

Eigen vermogen
Schulden
Bewerkingen voor derden
Totaal van de passiva
Resultatenrekening over het dienstjaar 2019
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het dienstjaar

€
-178.826,02
-6.487,45
-185.313,47

Artikel 2De nodige afschriften van dit besluit en van de dienstjaarrekening, worden via de financiële dienst
overgemaakt aan de bijzonder rekenplichtige en de toezichthoudende overheid.

3.

Goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2

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);
- 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 wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 14.11.2019 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 ontwerp van de begrotingswijziging nummer 1, ‘Wijziging aan de politiebegroting
dienstjaar 2020, gewone dienst’ en nummer 2, ‘Wijziging aan de politiebegroting dienstjaar
2020, buitengewone dienst’ samen met de verplichte bijlagen;
Motivatie
De politiezone stelt volgende begrotingswijziging voor:
De begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone voor het jaar 2020, gewone dienst, goed te keuren als volgt:
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2019 (boni)
404.258,44
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar:
7.586.801,56
- Uitgaven van het eigen dienstjaar:
7.796.460,00
- Ontvangsten vorige jaren:
374.530,00
- Uitgaven vorige jaren:
11.490,00
- Ontvangsten overboekingen
0,00
- Uitgaven overboekingen
413.540,00
- Geraamd begrotingsresultaat 2020
-260.158,44
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2020
144.100,00

De begrotingswijziging nr. 2 van de politiezone voor het jaar 2020 buitengewone dienst, goed te keuren als
volgt:
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2019 (boni)
0,00
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar:
1.500,00
- Uitgaven van het eigen dienstjaar:
430.370,00
- Ontvangsten vorige jaren:
0,00
- Uitgaven vorige jaren:
0,00
- Ontvangsten overboekingen
413.540,00
- Uitgaven overboekingen
0,00
- Geraamd begrotingsresultaat 2020
-15.330,00
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2020
-15.330,00

Deze begrotingswijziging werd opgesteld onder supervisie en met goedkeuring van de bijzonder
rekenplichtige.
Het ontwerp van begrotingswijziging nr.1 en nr.2 werd tevens voorgelegd en goedgekeurd door de
begrotingscommissie in haar vergadering van 01.10.2020. Het politiecollege ging vervolgens akkoord
met het ontwerp van begrotingswijziging in haar zitting van 01.10.2020
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1.Akkoord te gaan met het ontwerp van begrotingswijziging nr. 1 en nr. 2.

4.

Goedkeuring samenwerkingsprotocol inzake WOCODO-app en FOCUS

DE POLITIERAAD
Juridische grondslag
- de NGW;
- 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; in bijzonder art 33 WGP;
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en passieve
openbaarheid);
- het Koninklijk Besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
- de wet van 17.06.2016 betreffende overheidsopdrachten inzonderheid van art. 42 §1 4° b);
- het KB van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- besluit politieraad dd. 10.12.2019 houdende de goedkeuring van de begroting en de
investeringsbudgetten voor 2020.
- besluit politieraad van 26 mei 2020 waarin de politieraad een delegatie aan het politiecollege
heeft verleend om opdrachten te gunnen waarvoor het bedrag van 30.000,00 euro excl btw niet
wordt overschreden.
- Besluit politiecollege van 1 oktober 2020 houdende de goedkeuring aankoop WOCODO-app via
PZ Antwerpen: ‘aankoop digitale woonstcontrole’
Motivatie

De aankoop van de WOCODO- app, de digitale woonstcontrole app werd gelet op de totale kostprijs
door het politiecollege goedgekeurd en gegund aan CIPAL conform het delegatiebesluit van de
politieraad dd. 26.05.2020.
Deze aankoop gebeurt via de politiezone Antwerpen.
De stuurgroep van PZ Antwerpen stelde hiertoe een interzonaal samenwerkingsprotocol op tussen
DGR/DRi en PZ Antwerpen, dat zo werd opgesteld dat:
o dergelijke nieuwe initiatieven eveneens gedekt worden;
o binnen PZ Antwerpen in gebruik zijnde bestaande FOCUS-apps, eveneens kunnen
aangeschaft worden door overige zones en onder het FOCUS@GPI platform gebruikt
kunnen worden.
Dit interzonaal samenwerkingsprotocol wordt heden ter goedkeuring aan de politieraad voorgelegd.
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1.De politieraad neemt kennis van de aankoop van de WOCODO-app en neemt kennis van
- het convenant van 19/12/2017,
- het bijhorend financieel protocol van 8/12/2018,
Artikel 2
De politieraad keurt het interzonaal samenwerkingsprotocol PZ Antwerpen van 29/06/2020 goed.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit voor opvolging en afhandeling van het dossier over te maken aan de dienst
financiën & logistiek, de dienst ICT en PZ Antwerpen.

Personeel & Organisatie
5.

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
Hoofdcommissaris – HCP
Commissaris – CP
Hoofdinspecteur – HINP
Politie-assistent – PA
Inspecteur – INP
Agent van Politie – AGP
Totaal

Formatie
1
3
14
1
57
0
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 dienst wijk en onthaal Maaseik 1 functie van hoofdinspecteur
(HINP), 6 functies van inspecteur (INP) voor de wijkpolitie en 2 functies van inspecteur (INP) voor
het zonaal onthaal.
• Het politiecollege keurde dd. 1 oktober 2020 conform het delegatiebesluit van 12 februari 2019
de aanvragen tot Non Activiteit Voorafgaand Aan pensioen (NAVAP) van 2 inspecteurs van
wijkpolitie goed met ingang vanaf 1 april 2021. Het betreft 1 INP van de wijkpolitie Dilsen- Stokkem

en 1 INP van de wijkpolitie Maaseik.
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, is de invulling van deze functies noodzakelijk.
Daarom stelt het politiecollege voor volgende functies vacant te verklaren:
• 2 voltijdse functies van INP voor de dienst wijkpolitie, op het grondgebied van de gemeente
Maaseik en/of Dilsen-Stokkem behorende tot de politiezone.
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 basiskader 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: met eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1.Goedkeuring te hechten aan het vacant verklaren van de volgende bedieningen:
•

2 voltijdse functies van INP voor de dienst wijkpolitie, op het grondgebied van de gemeente
Maaseik en/of Dilsen-Stokkem behorende tot de politiezone.

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 basiskader 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

De zitting wordt gesloten om 20u40.
Ati Wetzels
secretaris

Sofie Vandeweerd
burgemeester-voorzitter

