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OVERZICHTSLIJST NOTULEN POLITIERAAD POLITIEZONE 538 9 HAGELAND 
 

Zitting van17 mei 2017 
 
Aanwezig 
De voorzitter van het politiecollege – voorzitter :Vandenberg Hans 
De leden van het politiecollege – raadsleden :Roggen Jo, Reekmans Peter (vanaf punt 4), Vandijck 
Patrick (vanaf punt 4), Beeken Rudi 
De raadsleden :Vanmeensel Raf, Peeters Mia, Everaerts Johan, Claes Ingrid, Lassaut Rik, Steenwegen 
Lowie, Willems Niels, Francen Paul, Devos Stefaan, Mollu Kristof, Delimon Paul, Vande Gaer Marcel, 
Clinckx Gunther, Broos Filip  
De korpschef : Liboton Luc (uitgezonderd punt 16 en 17) 
De secretaris : Appeltants Marion 
 
Verontschuldigd/afwezig 
De raadsleden :Nyns Jean-Pierre,Holsbeeks Hilde,De Kerf Luc 
 
Openbare zitting 
 
1. Goedkeuring door de provinciegouverneur van de uitbreiding van de  
personeelsformatie : Kennisgeving 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de uitbreiding van de 
personeelsformatie. 
 
2. Goedkeuring door de provinciegouverneur van de jaarrekening 2015 : Kennisgeving 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de jaarrekening 2015. 
 
3. Cijfergegevens actieplannen 2016 : Kennisgeving 
 

VERKEER  
 Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 
Ongevallen lichamelijk 
letsels 

18 7 11 12 37 

Ongevallen stoffelijke 
schade 

56 43 26 41 96 

Licht gekwetsten 21 13 5 12 44 
Zwaar gekwetsten 1 0 1 3 2 
Doden  0 0 0 1 0 
*Kortenaken :aan het kruispunt van de Heerbaan met Miskom-Dorp. Twee personenauto’s kwamen frontaal in 
aanrijding en een passagier (vrouw van 83 jaar) overleed ter plaatse 

DIEFSTALLEN  
 Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 
Diefstal vervoermiddel 
Auto 0 0 0 1 2 
Moto 0 0 0 0 0 
Garage 0 0 0 0 1 
Carjacking 0 0 0 0 0 
Bromfiets 0 0 0 0 2 
Fiets 1 2 1 4 8 
Inbraak 
Woning 37 21 19 13 43 
Bedrijf of handelszaak 3 7 0 1 6 
Openbare of 
overheidsinstelling 

2* 0 0 0 3**  

Ramkraak  0 0 0 0 1***  
* - Jeugdhuis De Zwik (augustus) 
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   - Parochiecentrum De Kring (april) 
** - Gemeenschapscentrum De Maere (oktober) 
    - Chiro lokaal (mei en oktober) 
*** Blokker Gouden Kruispunt : met betonnen klinker door glazen toegangsdeur (maart) 

DRUGS 
Bezit 16 
Handel 4 
Fabricatie 5 
In- en uitvoer 1 
Andere 0 
Gebruik  1 

IFG (IntraFamiliaal Geweld)  
 Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge Andere * 
Binnen het 
koppel 

20 16 5 5 17 5 

Tegen 
andere leden 

3 2 1 0 3 1 

Tegen 
descendenten 

2 1 1 2 1 2 

* klager woont in de zone, verdacht buiten de zone – feiten spelen zich af buiten de zone – wettelijke woonplaats 
binnen de zone – dreiging binnen de zone – …  

GOUDEN KRUISPUNT  
Verkeer  
Ongeval stoffelijke schade 16 
Ongeval met gewonde(n) 3 
Diefstallen  
Met braak 2 
Winkel 25 
Gauw 14 
Huisdiefstal * 1 
Gewone diefstallen 6 
Andere 
Verloren voorwerpen, opzettelijke beschadiging, wisseltruc, enz.  12 
* diefstallen gepleegd door winkelpersoneel 

 
De politieraad neemt kennis van de cijfergegevens van de actieplannen 2016. 
 
4. Uniform GAS reglement :Adviesvan de politieraad aan de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, 
Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge  
Overwegende dat de politiezone / de gemeenten, ten behoeve van haar / hun inwoners, moeten waken over 
de openbare orde, met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de 
openbare overlast en de zindelijkheid op openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen; 
Overwegende dat een periodieke bijwerking van de identieke gemeentelijke politieverordening opportuun 
is, omwille van de wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede omwille van de aanpassing aan de 
maatschappelijke evolutie; 
Overwegende dat een uniform politiereglement voor de meergemeentepolitiezone 5389 Hageland 
aangewezen is voor de efficiënte en goede handhaving door de vaststellingsambtenaren en dat bovendien 
lokale overlast niet aan de gemeentegrens stopt waardoor een beleidsmatige samenwerking aangewezen; 
Dit punt wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding. 
De politieraad adviseert gunstig over het voorstel van uniform GAS-reglement, zoals overeengekomen 
tussen de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. 
De politieraad adviseert gunstig voor een verdere agendering op de gemeenteraden van de gemeenten 
Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. 
 
5. Aankoop netwerkprinters voor de wijken en onthaal Bekkevoort (3) :Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
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Overwegende dat de printers van de wijkkantoren Glabbeek en Kortenaken en de dienst onthaal aan 
vervanging toe zijn; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2017/012 en de raming voor de opdracht “Aankoop 
netwerkprinters voor de wijken en onthaal Bekkevoort (3)”. De raming bedraagt € 1.100,00 excl. btw of 
€ 1.331,00 incl. 21% btw. 
 
6. Aankoop ICT randapparatuur :Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op de noodzaak aan allerhande randapparatuur (hardware); 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossier nr. 2017/013) en de raming voor de opdracht 
“Aankoop ICT randapparatuur”, opgesteld door VERA autonoom provinciebedrijf. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 2.264,08 excl. btw of € 2.739,54 incl. 21% btw. 
 
7. Aankoop desktop PC (17) :Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Overwegende dat een aantal verouderde desktop PC's (ouder dan 6 jaar) dienen vervangen te worden; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossier nr. 2017/017) en de raming voor de opdracht 
“Aankoop desktop PC (17)”, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR 
Federale Opdrachtencentrale. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 8.435,23 
excl. btw of € 10.206,63 incl. 21% btw. 
 
8. Aankoop schermen voor desktop PC (15) :Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op de noodzaak tot vervanging van de schermen voor de desktop PC's; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossier nr. 2017/020) en de raming voor de opdracht 
“Aankoop schermen voor desktop PC (15)”, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Personeel en 
Organisatie FOR Federale Opdrachtencentrale. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 2.147,85 excl. btw of € 2.598,90 incl. 21% btw. 
 
9. Reinigen voertuigen (carwash) (2017-2020) : Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit 
te nodigen firma's : Bekrachtiging politiecollegebeslissing 
Overwegende dat de vorige overeenkomst met carwash Softwash (Dicar, Leuvensesteenweg 88, Diest) 
wegens onvoorziene omstandigheden niet verder kan uitgevoerd worden (huurgeschil); 
Overwegende dat er opnieuw een prijsofferte zal gevraagd worden; 
Overwegende dat er dwingende spoed is, voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 4 mei 2017 tot goedkeuring van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze en uit te nodigen firma’s voor de opdracht ‘reinigen voertuigen’ : 
Goedkeuring wordt verleend aan hetdossier met nr. 2017/021 en de raming voor de opdracht “Reinigen 
voertuigen (carwash) (2017-2020)”. De raming bedraagt € 45,00 excl. btw of € 54,45 incl. 21% btw per 
poetsbeurt. 
 
10. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur :Goedkeuring 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De functie van een hoofdinspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot de 
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor een 
gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
11. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur :Goedkeuring 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
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De functie van een hoofdinspecteur in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot de 
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor een 
gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
12. Vacantverklaring betrekking commissaris :Goedkeuring 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De functie van een commissaris in het kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant verklaard en tot de 
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor een 
gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
13. Notulen vorige vergadering : Goedkeuring 
Het verslag van de vergadering van 22 februariwordt goedgekeurdmet unanimiteit van stemmen. 
 
Besloten zitting 
 
14. Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid :Kennisgeving 
De politieraad neemt kennis van : 
Ingevolge het arbeidsongeval van 27 januari 2016 wordt er aan mijnheer een blijvende 
arbeidsongeschiktheid toegekend. 
Mijnheer heeft recht op een jaarrente, die niet aan de schommelingen van de verbruikersindex wordt 
aangepast. 
Die rente beloopt tegen zijn niet-geïndexeerde waarde, dus tegen 100 % aan index 138,01 : 24.332,08 euro 
x 4,00/100 = 973,28 euro. 
In toepassing van artikel 4 § 3 van de wet van 3 juli 1967, wordt deze rente teruggebracht van 973,28 euro 
tot 973,28 euro x 50/100 = 486,64 euro. 
Deze rente is jaarlijks betaalbaar op het einde van de maand december. 
Ethias O.V.V., Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, verbindt zich, in het kader van de door de 
politiezone Hageland afgesloten polis, tot de volledige uitvoering van de regeling zoals voorzien in hun 
beraadslaging. 
 
15.Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering : Goedkeuring aanvraag 
Gelet op het verzoek van 1 mei 2017 van de inspecteur om met non-activiteit voorafgaand van de 
pensionering gesteld te worden met ingang van 1 november 2017; 
Overwegende dat uit een controle van de personeelsdienst blijkt dat betrokkene voldoet aan de 
voorwaarden om op 1 november 2017 te kunnen genieten van een non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering tot de datum van zijn vervroegd pensioen, in dit geval tot 1 november 2019; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De politieraad staat de inspecteur van politie toe om te genieten van het stelsel van non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019. 
 
De mandaathouder/korpschef verlaat de vergadering 
 
16. Opdrachtbrief :Vaststelling 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De politieraad stelt de opdrachtbrief van de korpschefvast. 
 
17. Verzoek tot verlenging mandaat korpschef : Ontvankelijkheidsverklaring 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De politieraad neemt kennis van de brief van 26 april 2017, gericht aan de voorzitter van het politiecollege 
en de politieraad, waarin de korpschef van de politiezone 5389 Hageland verzoekt om mandaatverlenging. 
De politieraad verklaart dit verzoek ontvankelijk. 
De politieraad gelast de burgemeester-voorzitter met het opstarten van de procedure zoals voorzien in de 
RPPol, meer bepaald het samenroepen van de evaluatiecommissie. 
 
De mandaathouder/korpschef vervoegt de vergadering. 


