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Dagorde Politieraad  
Politiezone Maasland 5383 

 
 

Zitting van 10 december 2019 
 

 

P U N T E N L I J S T 

 
 

OPENBARE ZITTING  

01 Goedkeuring verslag politieraad 15 oktober 2019.  
02 Kennisname ontslag politieraadslid Leo Pieters. 
03 Verkozenverklaring van de heer Edouard (Eddy) Theodore Slootmakers als politieraadslid, 

onderzoek geloofsbrief en eedaflegging. 
04 Goedkeuring begroting 2020 ‘gewone dienst & buitengewone dienst’. 
05 Toelichting meerjarenplanning 2020-2022. 
06 Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur algemene steundienst.  
 
 
BESLOTEN ZITTING 
- 
 
 
AANWEZIG: Vandeweerd S., Tollenaere J. - Burgemeesters  
Coenen N., Damen D., Didden R., Didden S., Franssen W., Neyens H., Ochal J., Snijkers T., Swillens Y., Vacca 

S., Van Cauwelaert P., Vandewal C., Vandewinkel T., Wahhabi M. - Raadsleden  
Cox R. - Hoofdcommissaris-korpschef  
Wetzels A. - Secretaris  

Aanwezig vanaf punt 04: Slootmakers E. - Raadslid 
AFWEZIG:  - Pieters L., Venken N., Vankevelaer R.- Raadsleden 
 
 
Dagorde: 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
Burgemeester-voorzitter, Sofie Vandeweerd, opent de zitting om 20.00 uur. 
 
01 Goedkeuring verslag politieraad 15 oktober 2019.  
 
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 politieraad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 15 oktober 2019. /02/20 
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02 Kennisname ontslag politieraadslid Leo Pieters. 
 
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, inzonderheid de artikelen 12 t.e.m. 24; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de stad Maaseik van 7 januari 2019, waarbij de leden 
van de politieraad werden gekozen; 
Gelet op het schrijven, ontvangen door de voorzitter van de politieraad op 14 november 2019 waarbij 
raadslid Leo Pieters, Diestersteenweg 470, 3680 Maaseik, zijn ontslag indient als lid van de politieraad; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Leo Pieters, Diestersteenweg 470, 3680 Maaseik, 
als lid van de politieraad.  
2804/201504/2015 
 
03 Verkozenverklaring van de heer Edouard (Eddy) Theodore Slootmakers als 
politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging. 
 
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, inzonderheid de artikelen 12 t.e.m. 24; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op 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; 
Gelet op het ontslag van raadslid Leo Pieters; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de stad Maaseik van 25 november 2019, houdende de 
voordracht van de heer Edouard (Eddy) Theodore Slootmakers als kandidaat- effectief lid zonder 
aanduiding van opvolgers; 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrief overeenkomstig artikel 15 WGP, waarbij wordt vastgesteld 
dat: 

1. er geen onverenigbaarheid bestaat in verwantschap 
2. betrokkene lid is van de gemeenteraad van de stad Maaseik 

Overwegende dat de heer Slootmakers Edouard (Eddy) Theordore, Voorshoventerweg 8, 3680 Maaseik 
ter zitting de eed aflegt; 
Na beraadslaging;  

Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van stemmen; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De raad verklaart de heer Edouard (Eddy) Theodore Slootmakers, Voorshoventerweg 8, 3680 Maaseik 
(° 04.01.1958) verkozen als effectief lid van de politieraad. 
Artikel 2.-  
De politieraad hecht goedkeuring aan de geloofsbrief van de heer Edouard (Eddy) Theodore 

Slootmakers. 
Artikel 3.-  
De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de heer Edouard (Eddy) 

Theodore Slootmakers. 
Artikel 4.- Afschrift van dit besluit aan: 

 de heer Eddy Slootmakers 

 SSGPI | Satelliet NOORD, Voorstraat 43-45 | 3500 HASSELT, 
SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu.   

 
28/042015 

mailto:SSGPI.Sat.Noord@police.belgium.eu
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04 Goedkeuring begroting 2020 ‘gewone dienst & buitengewone dienst’.  
2/ 
 
DE POLITIERAAD: 
 
De raad in openbare zitting;  
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 artikel 34; 
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 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 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 2020, 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 verslag van de begrotingscommissie in haar zitting van 26 november 2019; 
Gelet op de bespreking ten gronde op het politiecollege van 26 november 2019; 
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.- 
De raad stelt de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2020 ‘Politiebegroting dienstjaar 2020 
gewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont: 
 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2019 (boni)  404.258,44 

- Ontvangsten van het eigen dienstjaar:  7.576.681,56 

- Uitgaven van het eigen dienstjaar:  7.899.750,00 

- Ontvangsten vorige jaren:  337.890,00 

- Uitgaven vorige jaren:  5.540,00 

- Ontvangsten overboekingen  0,00 

- Uitgaven overboekingen  413.540,00 

- Geraamd begrotingsresultaat 2020  404.258,44 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2020  0,00 

 
Artikel 2.- 
De raad stelt de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2020 ‘Politiebegroting dienstjaar 2020 
buitengewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont: 
 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2019 (boni)         0,00 

- Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 0,00 

- Uitgaven van het eigen dienstjaar: 413.540,00 

- Ontvangsten vorige jaren: 0,00 

- Uitgaven vorige jaren: 0,00 

- Ontvangsten overboekingen 413.540,00 

- Uitgaven overboekingen 0,00 

- Geraamd alg. begrotingsresultaat 2020      0,00   

 
Artikel 3.- 
De toelichtende tabellen inzake begroting 2020 worden aangehecht aan dit besluit, maken er integraal 
deel van uit en dienen overgemaakt aan de hogere overheden zoals wettelijk voorgeschreven. 
Artikel 4.- 
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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05 Toelichting meerjarenplanning 2020-2022. 
 
Burgmeester- voorzitter, Sofie Vandeweerd, haalt aan dat er thans geen meerjarenplanning 
voorligt ter goedkeuring. Een meerjarenplanning is overigens geen wettelijke verplichting. Het toezicht 
van de gouverneur spitst zich enkel toe op de begroting 2020. Desalniettemin zal de 
meerjarenplanning 2020-2022 ter goedkeuring voorgelegd worden aan de politieraad. 
Heden is er een dotatie met jaarlijkse verhoging van 2% voorzien doch dit is onvoldoende gelet 
op de ramingen van kosten van personeelsuitgaven en investeringen. Met de actueel voorziene 
dotatie zal de politiezone vanaf 2022 met een negatief algemeen begrotingssaldo kampen. Het 
algemeen begrotingsresultaat moet ongeveer 700 000 euro bedragen om liquide te zijn. 
De komende maanden zullen aangewend worden om een sluitende meerjarenplanning te 
kunnen voorleggen. 
De korpschef, Ronin Cox, licht toe dat een aantal investeringen noodzakelijk zijn om innovatief 
te blijven in de werking. Hij haalt aan dat er reeds gedurende enkele jaren sprake is van een 
structurele onderfinanciering. Hij wenst toe te werken naar opbouw van reserves waarbij een 
verhoogde dotatie aan de orde is.   
018 
 
06 Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur algemene steundienst.  
 

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 koninklijk besluit van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten (RPPol) deel VI – titel II – hoofdstuk II houdende de regeling van de mobiliteit; 
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24.01.2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op 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; 
Gelet op de nota DGS/DSP/C-2011/22746 van de algemene directie van de ondersteuning en het 
beheer – directie mobiliteit en het loopbaanbeheer van de federale politie van 09.06.2011 houdende de 
mobiliteit en de aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie; 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 14.12.2010, gewijzigd door het raadsbesluit van 20.12.2011, 
22.12.2015 en 29.06.2016, houdende de onderstaande goedgekeurde operationele personeelsformatie 
van de politiezone Maasland: 
 

Graad Ops Ondersteuning Tot 

HCP 1  1 

CP 3  3 

HIP 11 3 14 

INP 57  57 

AGP --  -- 
    

   75 

Gelet op het schrijven van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie van 7 
november 2019 houdende de aanwijzing van INP Dirkx voor mobiliteit met ingang vanaf 1 januari 
2020; 
Overwegende dat rekening houdende met de huidige personeelsformatie van de politiezone, de 
ingewilligde pensioenaanvragen en personeelsbewegingen dient te worden overgegaan tot de 
rekrutering van een inspecteur algemene steundienst; 
Gelet op het voorstel van functiebeschrijving in bijlage toegevoegd; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
Met eenparigheid van de stemmen; 
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BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad hecht goedkeuring aan het vacant verklaren binnen de lopende of eerstvolgende 
mobiliteit van één bediening van inspecteur algemene steundienst. 
 
 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
- 
De zitting wordt gesloten om 20u18. 

 

12/02/201  
Gedaan te Dilsen-Stokkem, 10 december 2019.  

 

 

 

 

 

Ati Wetzels       Sofie Vandeweerd 

Secretaris       Burgemeester- Voorzitter 

 

         


