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OVERZICHTSLIJST POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

Zitting van 18 december 2019 

 

Aanwezig 

De voorzitter van het politiecollege – voorzitter : Hans Vandenberg 

De leden van het politiecollege – raadsleden : Peter Reekmans (partim voor punt 1), Stefaan Devos (tot 

einde punt 1), Rudi Beeken 

De raadsleden : Luc Janssens, Mia Peeters, Raf Vanmeensel, Birthe Lux, Rita Soetaerts, Bart Vlayen, 

Katrien Ceuleers, Simon Vandermeulen, Paul Francen, Guy Vandebergh, Koen Veulemans (partim voor 

punt 1), Patrick Vlayen, Gerry Caluwaerts, Alfons Lemmens, Tamara Vande Reyde, Annelore Wuyts 

De korpschef : Luc Liboton  

De secretaris : Marion Appeltants  

 

Verontschuldigd/afwezig  

De leden van het politiecollege – raadsleden : Jo Roggen 

De raadsleden : Jessica Cobbaert 

 

Uitgenodigd 

De directeur operaties, commissaris, Kurt Marcoen (voor punt 1) 

Het diensthoofd Lokaal Informatiekruispunt (LIK), hoofdinspecteur, Dominik Deferme (voor punt 2) 

De bijzondere rekenplichtige, Katia Valvekens (voor punt 3) 

 

Openbare zitting 

 

1. Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 : Kennisgeving 

Gelet op de Interministeriële Omzendbrief PLP 58, van 11 april 2019 betreffende de procedure tot indiening 

van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en 

Justitie; 

Gelet op de goedkeuring van 21 oktober 2019 van de zonale veiligheidsraad van het Zonaal Veiligheidsplan 

2020-2025, 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 door de Zonale 

Veiligheidsraad. 

 

Resultaat 

Kennisname. 

 

 

2. Uniform GAS-reglement gewijzigd en aangevuld na eerste evaluatie : Advies van de politieraad aan 

de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet); 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe 

regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties; 

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; 

Gelet op de eerste evaluatie en de daaruit voortvloeiende aanpassingen/aanvullingen van het uniform GAS-

reglement; 

Voorstel van beslissing  

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. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

3. Begroting 2020 : Goedkeuring  

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 verslag van de begrotingscommissie van 2 december 2019; 

Voorstel van beslissing  

De begroting 2020 – gewone en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd. 

De begroting 2020 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) : 

* gewone ontvangsten 5.705.367 

* gewone uitgaven 6.134.017 

  

Ontvangsten vorige dienstjaren 227.901 

Uitgaven vorige dienstjaren 0 

  

Ontvangsten overboekingen (van reservefonds) 328.316 

Uitgaven overboekingen (naar reservefonds + buitengewone dienst) 275.000 

  

Geraamd resultaat van het dienstjaar -147.433 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar 147.433 

  

Geraamd algemeen budgetresultaat gewone dienst 0 

  

* buitengewone ontvangsten 0 

* buitengewone uitgaven 275.000 

  

Ontvangsten vorige dienstjaren 0 

Uitgaven vorige dienstjaren 0 

  

Ontvangsten overboekingen (van gewone dienst) 275.000 

Uitgaven overboekingen  



–

–

  

Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar 0 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige dienstjaar 0 

  

Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 0 

  

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

4. Aankoop bureaustoelen wijkkantoor Tielt-Winge (3) : Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 
Gelet op het besluit van het Politiecollege van 18 november 2019 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Aankoop bureaustoelen wijkkantoor Tielt-Winge (3)” tegen een initieel geraamd bedrag van 

€ 885,14 incl. btw; 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2019/032) en de raming voor de opdracht 

“Aankoop bureaustoelen wijkkantoor Tielt-Winge (3)”, 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.  

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

5. Aankoop directiestoel : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gelet op het besluit van het Politiecollege van 18 november 2019 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Aankoop directiestoel” tegen een initieel geraamd bedrag van € 1.300,00 incl. btw; 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2019/033) en de raming voor de opdracht 

“Aankoop directiestoel”, 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.  

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

6. Aankoop wapenlockers collectieve wapens : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 18 november 2019 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Aankoop wapenlockers collectieve wapens” tegen een initieel geraamd bedrag van € 15.000,00 

incl. btw; 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/034 en de raming voor de opdracht “Aankoop 

wapenlockers collectieve wapens”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. De lastvoorwaarden 



–
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worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten.  

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

7. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord is; 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 

personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit en het 

loopbaanbeheer; 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 

mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 

november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 

Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en vormvereisten 

door de selectiecommissie; 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de 

vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

Voorstel van beslissing  

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. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

8. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord is; 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 

personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit en het 

loopbaanbeheer; 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 

mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 

november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 

Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en vormvereisten 

door de selectiecommissie; 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de 

vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 



–
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- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

Voorstel van beslissing  

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. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

9. Vacantverklaring betrekking inspecteur 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord is; 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 

personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit en het 

loopbaanbeheer; 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 

mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 

november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 

Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en vormvereisten 

door de selectiecommissie; 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de 

vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

Voorstel van beslissing  

De functie van een inspecteur 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. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

10. Vacantverklaring betrekking inspecteur 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord is; 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 

personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit en het 

loopbaanbeheer; 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 

mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 

november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 

Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 
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Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en vormvereisten 

door de selectiecommissie; 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de 

vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

Voorstel van beslissing  

De functie van een inspecteur 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. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

11. Vacantverklaring betrekking inspecteur 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord is; 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 

personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit en het 

loopbaanbeheer; 

Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 

mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 

november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 

Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en vormvereisten 

door de selectiecommissie; 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de 

vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

Voorstel van beslissing  

De functie van een inspecteur 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. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

12. Vacantverklaring betrekking inspecteur 

Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie verantwoord is; 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het 

personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie van de mobiliteit en het 

loopbaanbeheer; 



–
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Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen inzake 

mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8 - 35, XII.VI. 1 - 8), het KB van 20 

november 2001 voornoemd, de Ministeriële Omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de 

Federale Politie DGP/DPM te 1050 Brussel; 

Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en vormvereisten 

door de selectiecommissie; 

Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de 

vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria : 

- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan een 

schriftelijke en/of mondelinge proef;  

Voorstel van beslissing  

De functie van een inspecteur 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. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

Notulen vorige vergadering : goedkeuring 

Het verslag van de vergadering van 23 oktober 2019 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

Voorstel van beslissing  

Het verslag van de vergadering 23 oktober 2019 wordt goedgekeurd. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 


