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TOELICHTING POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

Zitting van 24 juni 2020 

 

1. Organisatie van de vergaderingen van de politieraad tijdens de periode COVID-19 : 

Bekrachtiging 

De burgemeester-voorzitter  verzoekt de politieraad om het besluit betreffende de organisatie van de 

politieraad tijdens de periode COVID-19 van 9 juni 2020 te bekrachtigen :  

Gelet op de instructies van Binnenlands Bestuur Vlaanderen ter zake; 

Overwegende dat de vergaderingen van de beleidsorganen (inclusief de politieraden) zoveel mogelijk 

moeten kunnen plaatsvinden met respect voor de beschermende maatregelen (social distancing);  

Overwegende dat het principe van openbaarheid van de zitting van de politieraad in de huidige 

omstandigheden niet kan nageleefd worden; 

Overwegende dat de burgemeester-voorzitter in dringende omstandigheden maatregelen kan 

uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen; 

Overwegende dat de burgemeester-voorzitter deze bijkomende modaliteiten in zijn verordende 

bevoegdheid (om redenen van handhaving van de openbare orde en veiligheid/gezondheid) kan 

opleggen; 

 

Voorstel van beslissing  

De politieraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester-voorzitter van 9 juni 2020 betreffende de 

organisatie van de politieraad tijdens de periode COVID-19 :   

De vergaderingen van de politieraad van de politiezone 5389 Hageland zullen doorgaan in de raadszaal 

van het politiehuis, Eugeen Coolsstraat 11 A te 3460 Bekkevoort. 

De burgemeester-voorzitter beslist om de vergaderingen van de politieraad  om veiligheidsredenen te 

laten doorgaan zonder publiek.  Enkel administratief personeel voor het bieden van logistieke 

ondersteuning is tot de vergadering toegelaten. 

Dit besluit geldt voor de vergaderingen van de politieraad gedurende de volledige periode van de 

federale fase van de maatregelen in het kader van COVID-19. 

Deze beslissing zal ter kennis worden gebracht aan de politieraad en ter bekrachtiging worden 

voorgelegd 

 

2. Ontslag politieraadslid : Kennisgeving 

Gelet op de brief van politieraadslid Jessica Cobbaert – Tielt-Winge van 10 juni 2020 :  

… 

Via dit schrijven wens ik u te laten weten dat ik overeenkomstig artikel 21bis van de Wet op de 

Geïntegreerde Politie (WGP) ontslag wens te nemen als politieraadslid van de zone Hageland. 

Gelieve bij deze dan ook van mijn ontslag akte te nemen en hieraan het gepaste gevolg te geven 

zodat mijn opvolger op de eerst volgende politieraad de eed kan afleggen als raadslid. 

Alvast bedankt voor de samenwerking 

… 

Overwegende dat, zoals bepaald in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), het ontslag leidt tot het beëindigen van het 

mandaat van politieraadslid; 

 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van het ontslag van Jessica Cobbaert als politieraadslid. 

 

3. Opvolgend politieraadslid : Installatie en eedaflegging  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Tielt-Winge van 2 januari 2019 houdende de 

verkiezing van de leden van de politieraad van de lokale politie zone 5389 Hageland en hun opvolgers; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende de samenstelling en de installatie 

politieraadsleden en eedaflegging; 

Overwegende dat, zoals bepaald in de WGP, het indienen van haar ontslag van rechtswege leidt tot het 

beëindigen van het mandaat van politieraadslid; 
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Overwegende dat Tom Werner als opvolger werd aangeduid van Jessica Cobbaert; 

Overwegende dat kan worden overgegaan tot onderzoek van de kandidatuur van Tom Werner; 

Gelet op het feit dat Tom Werner gemeenteraadslid is en aldus aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden 

werd voldaan; 

De voorzitter wijst op de regels van onverenigbaarheden en vraagt aan het raadslid om iedere 

onverenigbaarheid aan te geven; 

Geen enkele onverenigbaarheid wordt aangegeven; 

 

Voorstel van beslissing  

Kennis te nemen van het ontslag Jessica Cobbaert als lid van de politieraad. 

Tom Werner wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in vergadering en in handen van de 

burgemeester-voorzitter, de volgende eed af te leggen :  

 “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid van de Grondwet en aan de wetten van het 

Belgische Volk”. 

Tom Werner legt voormelde eed af en wordt aangesteld verklaard in zijn functie als lid van de 

politieraad. 

Hij zal het mandaat beëindigen van de ontslagnemer conform artikel 20 WGP. 

 

4. Goedkeuring begroting 2020 door de provinciegouverneur : Kennisgeving 

Mailbericht van IBZ Vlaams-Brabant – Provinciebestuur Vlaams-Brabant, federale overheid, dienst 

algemene zaken – Dienst algemene zaken en specifiek toezicht –Leuven van 10 maart 2020. 

Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 10 maart 2020. 

… 

De controle van de begroting 2020 van de politiezone Hageland geeft geen aanleiding tot 

opmerkingen. 

BESLUIT : 

Artikel 1 
De begroting 2020 van de politiezone Hageland wordt goedgekeurd. 
… 

 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de begroting 2020. 

 

5. Goedkeuring jaarrekening 2018 door de provinciegouverneur : Kennisgeving 
Mailbericht van het provinciebestuur Vlaams-Brabant, federale overheid, dienst algemene zaken en 

specifiek toezicht, Ronny Van Herck, Attaché – Leuven van 19 mei 2020. 
… 

III – Onderzoek van de zaak en motivering 

… 

- Een overschrijving van de in de begroting 2018 voorziene kredieten op de economische 

groepen 72 ‘Overdrachten’ t.b.v. 4.451,68 euro, 7X ‘Schuld’ t.b.v. 1.191,89 euro en 76 

‘Vorige dienstjaren’ t.b.v. 369,13 euro werd vastgesteld. 

Dit is in strijd met het artikel 10 van het ARPC. 

De politiezone wordt dan ook verzocht tijdig de nodige kredieten in de begroting op te 

nemen. 

Hierbij het besluit van de provinciegouverneur van 25 april jl. waarbij de 

begrotingsrekening 2017, de balans op 31 december 2017 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2017 van de politiezone Hageland worden goedgekeurd. 

Gelieve dit ter kennis te brengen in de eerstvolgende vergadering van de politieraad. 

- De controle van de jaarrekening 2018 van de politiezone Hageland geeft verder geen 

aanleiding tot opmerkingen 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De begrotingsrekening 2018, de balans op 31 december 2018 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2018 van de politiezone Hageland, zoals vastgesteld in artikel 2 van dit besluit, 

worden goedgekeurd, rekening houdend met voormelde opmerking.  
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… 

 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de jaarrekening 2018. 

 

6. Goedkeuring Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 door de ministers : Kennisgeving 

Brief van IBZ – Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel – 

Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en minister van 

Europese Zaken – zonder datum – ontvangen op 18 maart 2020. 

… 

In overeenstemming met artikel 37 van de wet van 7 december 1998 …, is uw zonale 

veiligheidsplan op ons verzoek geanalyseerd door de Directie Lokale Integratie Veiligheid (FOD 

Binnenlandse Zaken) en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (FOD Justitie). 

… 

Daarom hebben wij het genoegen u te informeren dat wij uw zonaal veiligheidsplan 

goedgekeurd hebben. 

… 

 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de ministers van het zonaal veiligheidsplan 2020-

2025. 

 

7. Cijfergegevens zonaal veiligheidsplan 2020-2025 – actieplannen 2019 
De rapportering aan de zonale veiligheidsraad bestond uit  

- Jaarverslag 2019 Deel 1 Operationele werking met bijlagen 

- Jaarverslag 2019 Deel 2 Administratieve werking 

 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de cijfergegevens van de actieplannen 2019. 

 

8. Vacantverklaring betrekking inspecteur : Goedkeuring  
Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van inspecteur 

vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 

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

 

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. 

 

9. Vacantverklaring betrekking inspecteur : Goedkeuring  
Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van inspecteur 

vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 

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

 

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. 

 

10. Vacantverklaring betrekking inspecteur : mobiliteit – aspirantenmobiliteit  

AMOB 2020-A2 : Goedkeuring 
Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van inspecteur 

vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 

Overwegende dat deze functie vacant werd verklaard in de mobiliteitscyclus 2020-01, reeksnummer 

3278 maar er geen kandidaturen werden ontvangen; 
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Gelet op het gebrek aan kandidaten en het feit dat de politiezone 5389 Hageland er niet in slaagde om 

deze vacature via de reguliere mobiliteitscycli in te vullen; 

 

Voorstel van beslissing  

In het raam van de aspirantenmobiliteit 2020-02 – AMOB 2020-02 wordt de functie van een inspecteur 

vacant verklaard. 

 

11. Vacantverklaring betrekking inspecteur : mobiliteit – aspirantenmobiliteit  

AMOB 2020-03 

Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van inspecteur 

vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 22 februari 2017; 

Overwegende dat deze functie vacant werd verklaard in de mobiliteitscyclus 2020-02 maar er geen 

kandidaturen werden ontvangen; 

Gelet op het gebrek aan kandidaten en het feit dat de politiezone 5389 Hageland er niet in slaagde om 

deze vacature via de reguliere mobiliteitscycli in te vullen; 

 

Voorstel van beslissing  

In het raam van de aspirantenmobiliteit 2020 – AMOB 2020-03 wordt de functie van een inspecteur 

vacant verklaard. 

 

12. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 

Het verslag van de vergadering van 26 februari 2020 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

 

Voorstel van beslissing  

Het verslag van de vergadering 26 februari 2020 wordt goedgekeurd. 

 

13. Pensioenaanvraag – ontslag : Kennisgeving 

Met de ontslagbrief van betrokkene en de kopie van de brief van de Federale Pensioendienst wordt de 

politiezone in kennis gesteld van de pensioenaanvraag. 

De ingangsdatum van het pensioen : 1 juli 2020. 

 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de pensioenaanvraag. 

 

14. Aanstelling calog medewerker onderhoud niveau D : Kennisgeving 

Overwegende dat er nood is aan een werknemer voor het onderhoud wegens de nakende 

oppensioenstelling van een personeelslid; 

Overwegende dat één kandidatuur werd ingediend en dat de kandidaat voldoet aan alle gestelde criteria; 

Overwegende dat het derhalve aangewezen is de kandidaat in dienst te nemen;  

 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 26 februari 2020 betreffende de 

aanstelling:  

Het politiecollege erkent de nuttige beroepservaring en neemt deze in beschouwing voor de berekening 

van de geldelijke anciënniteit; 


