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Besluiten Politieraad  
Politiezone Maasland 5383  

van 19 december 2017 om 20:00 
in het stadhuis te Dilsen-Stokkem 

 

 
 

P U N T E N L I J S T 
 
OPENBARE ZITTING 
 
01 Verslag politieraad 17 oktober 2017 - goedkeuring 
02 Begroting 2018 ‘gewone dienst & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning 2018-2020 - 

goedkeuring 
03 Dadingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en Regie der Gebouwen – goedkeuring 
 
GESLOTEN ZITTING 
 
04 Aanvullende beraadslaging inzake vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit  
05 Besluit politiecollege van 17 oktober 2017 houdende de aanstelling in de functie van assistent 

niveau C bij het secretariaat operaties - kennisname 
06 Besluit politiecollege van 17 oktober 2017 houdende de aanstelling in de functie van bediende 

niveau D binnen onthaal & administratieve dienst - kennisname 
 
 
AANWEZIG: Creemers J., Peeters L. - - 
Snijkers T., Stassen A., Willen A., Wahhabi M., Tollenaere J., Keuren G., Vandewal C., Franssen W., Hellings G., 
Vermassen G., Neyens H., Janssen M., Schaefer A., Coenen N., Venken N. - Raadsleden 
Gerarts F. - Hoofdcommissaris-zonechef 
Hermans K. - Secretaris 
AFWEZIG: Indemans P., Dekkers A. - Raadsleden 
 
 
Dagorde: 
 
01 Verslag politieraad 17 oktober 2017 - goedkeurin g 
 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op 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); 
Gelet op de notulen zoals deze ter inzage lagen, en zoals deze ter kennis gebracht werden aan de 
politieraadsleden; 
Overwegende dat er betreffende dit verslag geen opmerkingen werden geformuleerd; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 17 oktober 2017. 
19/12/2017 
 
02 Begroting 2018 ‘gewone dienst & buitengewone die nst’ en meerjarenplanning 2018-
2020 - goedkeuring 
 
HET POLITIECOLLEGE: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 



 2

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op 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); 
Gelet op de Ministeriële omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
Gelet op het ontwerp van begroting 2018, samen met de verplichte bijlagen, zoals deze ter inzage 
lagen en zoals de raadsleden deze ontvingen zoals wettelijk voorgeschreven, samen met hun oproep 
voor deze vergadering;  
Gelet op het ontwerp van meerjarenplanning 2018-2020, zoals deze ter inzage lag en zoals de 
raadsleden deze ontvingen zoals wettelijk voorgeschreven, samen met hun oproep voor deze 
vergadering; 
Gelet op het verslag van de begrotingscommissie in haar zitting van 4 december 2017; 
Gelet op de bespreking ten gronde op het politiecollege van 4 december 2017; 
Gelet op de toelichting van de voorzitter; 
Gelet op het belang van de goedkeuring van de begroting om de goede werking van de politiezone te 
waarborgen; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
Het politiecollege stelt het ontwerp van de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2018 
‘Politiebegroting dienstjaar 2018 gewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont: 
 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2017 (boni)   754.093,22 
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 7.359.456,78 
- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 7.814.180,00 
- Ontvangsten vorige jaren: 41.100,00 
- Uitgaven vorige jaren:     4.300,00 
- Ontvangsten overboekingen 00,00 
- Uitgaven overboekingen 336.170,00 
- Geraamd begrotingsresultaat 2018 -754.093,22 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2018       0,00 

 
Artikel 2.- 
Het politiecollege stelt het ontwerp van de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2018 
‘Politiebegroting dienstjaar 2018 buitengewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont: 
 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2016 (boni)         0,00 
- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 540.000,00 
- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 876.170,00 
- Ontvangsten vorige jaren: 00,00 
- Uitgaven vorige jaren: 00,00 
- Ontvangsten overboekingen 336.170,00 
- Uitgaven overboekingen 336.170,00 
- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2015      0,00   

 
Artikel 3.- 
Het politiecollege stelt het ontwerp van de meerjarenplanning 2018-2020 vast. 
Artikel 4.- 
De toelichtende tabellen inzake begroting 2018 en meerjarenplanning 2018-2020 worden aangehecht 
aan dit besluit, maken er integraal deel van uit en dienen overgemaakt aan de hogere overheden 
zoals wettelijk voorgeschreven. 
Artikel 5.- 
Voorliggende begroting en meerjarenplanning worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 19 
december 2017. 
Artikel 6.- 
Afschrift van dit besluit voor kennisname aan de administraties van de steden Maaseik en Dilsen-
Stokkem evenals aan de dienst financiën & logistiek voor afhandeling en opvolging van het dossier. 
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/12/2017 
 
03 Dadingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en Regie der Gebouwen - 
goedkeuring 
 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op 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); 
Gelet op het geschil tussen politiezone Maasland en de Regie der Gebouwen; 
Overwegende dat het geschil haar oorsprong vindt in het Koninklijk Besluit van 9 november 2003 tot 
regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en 
logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling 
van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de 
gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten; 
Overwegende dat ingevolge dit besluit een gedeeltelijke overdracht plaatsvond van het politiekantoor 
gelegen te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 21-23, kadastraal gekend: Maaseik, 1e afdeling, 
sectie D, Nr 21Y, Aard Gendarmerie, Opp. 84a92ca, KI €20.396, Bouwjaar 1969 (volgens kadastrale 
legger), Gerenoveerd in 1995, en waarbij 69,64% overgedragen werd aan de politiezone en het 
resterende deel (30,36%) in handen bleef van de Regie; 
Overwegende dat partijen het jarenlang niet eens raakten aangaande de waardebepaling van 
voornoemd gebouw enerzijds en aangaande de bezetting(svergoeding) van het deel in eigendom van 
de Regie anderzijds; 
Overwegende dat de Regie op 30 juli 2015 overging tot dagvaarding van de Politiezone voor het 
Vredegerecht te Maaseik; 
Gelet op het tussenvonnis met vonnisnummer 15A423 en repertoriumnummer 1598/2016 van het 
Vredegerecht te Maaseik de dato 10 oktober 2016; 
Overwegende dat partijen hebben besloten elkaar wederzijdse toegevingen te doen en zij na 
gezamenlijk overleg zijn overeengekomen middels een dadingovereenkomst de volgende regeling af 
te spreken en hierdoor een definitief einde te stellen aan de tussen partijen gerezen betwisting: 
partijen zijn overeenkomen dat de politiezone overgaat tot de betaling van het bedrag van € 
580.726,36 aan de Regie, tot slot van alle rekeningen, waardoor de politiezone de eigendom verwerft 
van het aandeel van het gebouw dat heden aan de Regie toebehoort en bijgevolg eigenaar wordt van 
het volledige gebouw gelegen te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 21-23; 
Gelet op het ontwerp van dadingsovereenkomst; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad gaat akkoord met het afsluiten van een dadingsovereenkomst met de Regie der Gebouwen, 
Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel, waarbij de politiezone overgaat tot de betaling van het 
bedrag van € 580.726,36 aan de Regie, tot slot van alle rekeningen, vermeerderd met de 
verschuldigde bezettingsvergoeding tot aan de datum van de ondertekening van de 
dadingsovereenkomst, uiterlijk op 28 februari 2018. 
Artikel 2.- 
De dadingsovereenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit. 
Artikel 3.- 
Het politiecollege wordt belast met de verdere afhandeling van dit dossier. 
19/12/2017 
BESLOTEN ZITTING 
 
04 Aanvullende beraadslaging inzake vaststelling ve rgoeding blijvende invaliditeit  
 
05 Besluit politiecollege van 17 oktober 2017 houde nde de aanstelling in de functie van 
assistent niveau C bij het secretariaat operaties -  kennisname 
 
06 Besluit politiecollege van 17 oktober 2017 houde nde de aanstelling in de functie van 
bediende niveau D binnen onthaal & administratieve dienst - kennisname 
 


