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OVERZICHTSLIJST NOTULEN POLITIERAAD POLITIEZONE 538 9 HAGELAND 
 

Zitting van4 oktober 2017 
 

Aanwezig 
De voorzitter van het politiecollege – voorzitter : Vandenberg Hans 
De leden van het politiecollege – raadsleden:Roggen Jo, Reekmans Peter (vanaf punt 12), Beeken Rudi 
De raadsleden :Everaerts Johan, Claes Ingrid, Lassaut Rik, Steenwegen Lowie, Holsbeeks Hilde, 
Francen Paul, Devos Stefaan, MolluKristof, Delimon Paul, Vande Gaer Marcel, Clinckx Gunther 
De korpschef : Liboton Luc (uitgezonderd punten 15 en 16) 
De secretaris waarnemend: Uyttebroeck Lynsey 
 

Verontschuldigd/afwezigDe leden van het politiecollege – raadsleden : Vandijck Patrick 
De raadsleden : VanmeenselRaf, Peeters Mia, Nyns Jean-Pierre, De Kerf Luc, Broos Filip, Willems 
Niels,  
De secretaris : Appeltants Marion 
 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring jaarrekening 2016 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen (aangenomen met 62,83 voor). 
De begrotingsrekening 2016, de balans op 31 december 2016 en de resultatenrekening over het dienstjaar 
2016, wordengoedgekeurd. 
De jaarrekening 2016 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) :  
BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2016   
  

Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 5.966.450,18 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 5.490.019,70 
Begrotingsresultaat (gewone dienst) 476.430,48 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst – formulier T)) 191.560,47 
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 667.990,95 
  

Netto-vastgelegde rechten (buitengewone dienst) 110.984,32 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 110.984,32 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 0 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst – formulier T) 46.375,80 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 46.375,80 
  

BALANS PER 31 DECEMBER 2016  
  

Vaste activa 3.749.119,96 
Vlottende activa 2.043.459,01 
Totaal van de activa 5.792.578,97 
  

Eigen vermogen 2.961.387,98 
Voorzieningen 0 
Schulden  2.831.190,99 
Totaal van de passiva 5.792.578,97 
  

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2016   
  

Exploitatieresultaat  223.154,48 
Uitzonderlijk resultaat 5.493,86 
Resultaat van het dienstjaar(mali) 228.648,34 
  

2. Goedkeuring begrotingswijziging 2017-01 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen (aangenomen met 62,83 voor). 
De begrotingswijziging 2017/01 – gewone en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd. 
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De begrotingswijziging 2017/01 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) :  
* gewone ontvangsten 5.461.138 
* gewone uitgaven 5.339.449 
  

Ontvangsten vorige dienstjaren 100.311 
Uitgaven vorige dienstjaren 220.956 
  

Ontvangsten overboekingen (van reservefonds)  
Uitgaven overboekingen (naar reservefonds + buitengewone dienst) 477.474 
  

Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar -476.430 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar 476.430 
  

Geraamd algemeen budgetresultaat gewone dienst 0 
  

* buitengewone ontvangsten 0 
* buitengewone uitgaven 325.000 
  

Ontvangsten vorige dienstjaren 0 
Uitgaven vorige dienstjaren 0 
  

Ontvangsten overboekingen (van gewone dienst) 325.000 
Uitgaven overboekingen 0 
  

Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar 0 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige dienstjaar 0 
  

Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 0 
  

3. Informatieveiligheid voor politiezones – Aanstelling van VERA om de opdracht van 
veiligheidsconsultancy uit te voeren ter ondersteuning van de interne veiligheidsconsulent (fase 4) 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 8 juni 2016 betreffende het aanstellen van VERA voor het 
opmaken van een risicoanalyse m.b.t. informatieveiligheid;  
Overwegende dat de lopende overeenkomst met VERA m.b.t. de risicoanalyse van informatieveiligheid 
van het bestuur en hieraan verbonden mogelijkheid verdere adviesverlening bij te bestellen onder fase 4 
van deze overeenkomst aan 80 euro per uur (incl. BTW);  
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van VERA om de opdracht van veiligheidsconsultancy uit te 
voeren ter ondersteuning van de interne veiligheidsconsulent bij het uitvoeren van maatregelen 
opgenomen in het veiligheidsplan en het blijvend wijzen op risico’s inzake informatiebeveiliging.  
De opdracht wordt gegund  
- Voor jaar 2017 voor de prijs van 2.299,20 euro (incl. btw)  
- Voor jaar 2018 voor de prijs van 4.598,40 euro (incl. btw)  
- Voor jaar 2019 voor de prijs van 2.299,20 euro (incl. btw). 
 

4. Aankoop interventiecombi's (3)  : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/024 en de raming voor de opdracht “Aankoop 
interventiecombi's (3) ”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 33001/743-98 van de 
buitengewone dienst. 
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging (begrotingswijziging 2017-01). 
 

5. Aankoop benodigdheden voor onderhoud en herstel van wagenpark (2017-2020) : goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
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Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2017/025 en de raming voor de opdracht “Aankoop 
benodigdheden voor onderhoud en herstel van wagenpark (2017-2020)”. De jaarlijkse raming 
bedraagt€ 2.800 incl. btw.  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/127-06 van de gewone 
dienst en in het budget van de volgende jaren. 
 

6. Aanstellen van een veilinghuis voor verkoop van roerend patrimonium van de politiezone (2018-
2021) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op de noodzaak aan beperking van de administratieve inzet bij verkoop van roerend patrimonium; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/027 en de raming voor de opdracht “Aanstellen 
van een veilinghuis voor verkoop van roerend patrimonium van de politiezone (2018-2021)”, opgesteld 
door de Dienst Personeel en Logistiek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 

7. Aankoop digitaal tachografisch analysesysteem met onderhoudscontract : goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/029 en de raming voor de opdracht “Aankoop 
digitaal tachografisch analysesysteem met onderhoudscontract”, opgesteld door de Dienst Personeel en 
Logistiek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming voor de aankoop van het 
analysetoestel bedraagt € 3.305,79 excl. btw of € 4.000,01 incl. 21% btw.  De jaarlijkse raming voor het 
onderhoudscontract bedraagt € 330,57 excl. btw of € 400,00 incl. 21% btw. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
De uitgave voor deaankoop analysesysteem is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/742-53 van 
de buitengewone dienst.  De jaarlijkse uitgave voor het onderhoudscontract is voorzien in het budget van 
2017, op artikel 330/124-12 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 
 

8. Vacantverklaring betrekking calogbediende – administratief medewerker operationele steun / 
DPL  
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De functie van een calogbediende – administratief medewerker operationele steun / DPLin 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. 
 

9. Vacantverklaring betrekking calogbediende – administratief medewerker verkeer 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De functie van een calogbediende – administratief medewerker verkeer 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. 
 

10. Vacantverklaring betrekking calogbediende – technisch systeembeheerder 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De functie van een calogbediende – technisch systeembeheerder 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. Notulen vorige vergadering : Goedkeuring 
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Het verslag van de vergadering van 17 mei 2017wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
 

Besloten zitting 
 

12. Stopzetting halftijdse detachering van de technisch systeembeheerder 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De politieraadgaat akkoord met de stopzetting van de halftijdse detachering van de technisch 
systeembeheerder naar de politiezone 5388 Aarschot. 
Hiertoe zal het protocolakkoord afgesloten tussen de politiezone 5389 Hageland en de politiezone 5388 
Aarschot worden verbroken met ingang van 1 januari 2018. 
 

13. Aanstelling wijkinspecteur  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de inspecteur 15 ja stemmen bekomt op 
de 15 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 
Op grond van de voormelde uitslag van de stemming wordt de inspecteur aangesteld als wijkinspecteur in 
de zone 5389 Hageland. 
De indienstneming heeft uitwerking op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  Deze 
wordt niet vroeger ingesteld dan 1 november 2017 daar het opportuun is dit te laten samenvallen met het 
begin van een nieuwe referentieperiode.  Dit in samenspraak met het politiekorps van de huidige 
tewerkstelling. 
Tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor een 
gelijkwaardige functionaliteit. 
 

14. Aanstelling wijkinspecteur  
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de inspecteur 15 ja stemmen bekomt op 
de 15 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 
Op grond van de voormelde uitslag van de stemming wordt de inspecteur aangesteld als wijkinspecteur in 
de zone 5389 Hageland. 
De indienstneming heeft uitwerking op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  Deze 
wordt niet vroeger ingesteld dan 1 januari 2018 daar het opportuun is dit te laten samenvallen met het 
begin van een nieuwe referentieperiode. 
Tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor een 
gelijkwaardige functionaliteit. 
 

15. Aanstelling calogbediende administratief medewerker operationele steun / DPL 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de bediende 15 ja stemmen bekomt op de 
15 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 
Op grond van de voormelde uitslag van de stemming wordt de bediende aangesteld als calogbediende – 
administratief medewerker operationele steun / DPL in de zone 5389 Hageland. 
 

16. Kennisname van het evaluatieverslag en gemotiveerd advies van het politiecollege over de 
verlenging van het mandaat van korpschef van de heer Luc Liboton, hoofdcommissaris van politie 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De politieraad neemt kennis van het verslag van de evaluatiecommissie van 29 augustus 2017 met het oog 
op de hernieuwing van het mandaat van korpschef door de hoofdcommissaris van politie. 
De politieraad neemt kennis van het gemotiveerde advies van het politiecollege van 11 september 2017 en 
treedt de conclusie van de evaluatiecommissie van 29 augustus 2017 bij en geeft een positief advies over 
de verlenging van het mandaat. 
 

17. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering : goedkeuring aanvraag 
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 januari 2018 tot en met 31 december 2019. 
 

18. Kennisgeving pensionering 
De politieraad neemt kennis van de pensioenaanvraag van de commissaris. 
 


