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Besluiten Politieraad Politiezone  
Maasland 5383 van 22 mei 2018 om 20:00 

in het stadhuis te Dilsen-Stokkem 
 

 
 

P U N T E N L I J S T 
 
 
01 Verslag politieraad 27 maart 2018. Goedkeuring 
02 Gemeenteraadsbesluit stad Maaseik van 29 januari 2018 betreffende de gemeentelijke dotatie 

voor de politiebegroting van politiezone Maasland - goedkeuring door gouverneur. 
Kennisname 

03 Samenwerkingsverband PZ CARMA, PZ LaMa en PZ Maasland - protocoltekst. Goedkeuring 
04 Dadingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en Regie der Gebouwen - erratum aan 

het besluit van de politieraad van 19 december 2017 - goedkeuring 
05 Jaarverslag 2017 - toelichting door HCP Gerarts 
 
 
AANWEZIG: Creemers J., Peeters L. - - 
Snijkers T., Stassen A., Willen A., Wahhabi M., Dekkers A., 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., Tollenaere J. - Raadsleden 
 
 
Dagorde: 
 
01 Verslag politieraad 27 maart 2018. 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 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; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 27 maart 2018. 
 
05/218 
02 Gemeenteraadsbesluit stad Maaseik van 29 januari 2018 betreffende de gemeentelijke 
dotatie voor de politiebegroting van politiezone Maasland - goedkeuring door gouverneur. 
Kennisname 
 
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, in het bijzonder artikelen 
40n 71 t/m 74 en 76; 
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); 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de stad Maaseik d.d. 29 januari 2018 houdende de 
toekenning van de gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2018 aan politiezone Maasland; 
Gelet op het besluit van de heer gouverneur van de provincie Limburg d.d. 29 maart 2018 houdende 
de goedkeuring van besluit van de gemeenteraad van de stad Maaseik d.d. 29 januari 2018 houdende 
de toekenning van de gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2018 aan politiezone Maasland; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van het besluit van de heer gouverneur van de provincie Limburg d.d. 29 maart 
2018 houdende de goedkeuring van besluit van de gemeenteraad van de stad Maaseik d.d. 29 januari 
2018 houdende de toekenning van de gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2018 aan politiezone 
Maasland. 
/2018 
 
03 Samenwerkingsverband PZ CARMA, PZ LaMa en PZ Maasland - protocoltekst. 
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 de protocoltekst “Samenwerkingsverband PZ CARMA, PZ LaMa en PZ Maasland” van 20 
maart 2018; 
Overwegende dat de overeenkomst tot doel heeft om een structurele samenwerking tot stand te 
brengen tussen de politiezones zonder dat deze hun zelfstandigheid verliezen en waarbij de 
politiezones CARMA, LaMa en Maasland hun politionele krachten bundelen om de dienstverlening 
inzake basispolitiezorg te optimaliseren; 
Overwegende dat naar financiële implicaties de samenwerking op wederkerigheid berust: daar waar 
een verdeelsleutel aan de orde is, wordt overeengekomen 15% (Maasland), 25% (LaMa) en 60% 
(CARMA) te hanteren; in afwijking hiervan zal voor gezamenlijke initiatieven in het domein van de ICT, 
een ad hoc verdeelsleutel worden bepaald; 
Gelet op het besluit van 27 maart 2018, waarbij het politiecollege zich principieel akkoord verklaarde 
met de protocoltekst “Samenwerkingsverband PZ CARMA, PZ LaMa en PZ Maasland” van 20 maart 
2018 en het voor advies doorverwees naar het BOC; 
Gelet op de beraadslagingen van het BOC op 20 april 2018, waarbij positief advies gegeven werd 
aangaande de protocoltekst; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad hecht goedkeuring aan de protocoltekst “Samenwerkingsverband PZ CARMA, PZ LaMa en 
PZ Maasland” van 20 maart 2018. 
Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit aan: 

• Politiezone Carma 
• Politiezone LaMa 

2/05/2018 
 
04 Dadingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en Regie der Gebouwen - erratum 
aan het besluit van de politieraad van 19 december 2017 - 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; 
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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; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 19 december 2017, waarbij de raad akkoord ging 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; 
Overwegende dat de dadingsovereenkomst en de akte van eigendomsoverdracht nog niet 
ondertekend kon worden, gezien gebleken is dat een recht van opstal en een recht van doorgang 
dienen uitgeklaard te worden; 
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. 
Artikel 2.- 
De dadingsovereenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit. 
Artikel 3.- 
Het politiecollege wordt belast met de verdere afhandeling van dit dossier en wordt gemachtigd de 
dadingsovereenkomst en akte van eigendomsoverdracht te ondertekenen. 
 
 
05 Jaarverslag 2017 - toelichting door HCP Gerarts 
 
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 jaarverslag 2017; 
Gehoord de toelichting van hoofdcommissaris Fred Gerarts, korpschef; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van de rapportering betreffende het jaarverslag 2017 van lokale politie 
Maasland. 


