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Aanwezig: Astrid Pollers, burgemeester-voorzitter – Alexandra Thienpont, burgemeester – Walter Endels, 

korpschef – Hugo Coomans, René De Becker, Tom De Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans, Kristin 

Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Wim 

Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem, Maarten Willems, raadsleden – 

Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Natalie Dekeyzer, bestuurlijk consulent (tot en met punt 

6) – Inge Keymolen, vervangend secretaris. 

Verontschuldigd: Machteld Vandevoorde, raadslid. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u04. 

 

 

*** OPENBARE VERGADERING*** 

 

 

1. Besluit van de voorzitter van de politieraad tot organisatie van een zitting van de politieraad 

zonder publiek en pers tijdens federale fase voor de strijd tegen COVID-19: kennisgeving 

 

De voorzitter, 

Overwegende dat het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform art. 

25/6 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus (WGP), in de huidige omstandigheden, met name het COVID 19-virus en de strijd 

tegen de verdere verspreiding ervan in de federale fase van het crisisbeheer, bezwaarlijk kan worden 

nageleefd; 

Overwegende dat er immers een gezondheidscrisis geldt en de verplichting om de regels van “social 

distancing” extensief toe te passen; 

Overwegende dat de aanwezigheid van publiek of pers op de zitting van de politieraad van de 

politiezone HerKo van 17 december 2020 bijgevolg niet is aangewezen; 

Gelet op het feit dat art. 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), de voorzitter van de politieraad belast met de 

handhaving van de orde tijdens de vergadering; 

Besluit: 

Artikel 1: De zitting van de politieraad zal doorgaan zonder aanwezigheid van publiek of pers, 

onverminderd het beginsel van openbaarheid van de zitting conform art. 25/6 WGP; 

Artikel 2: Na afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid voor het 

publiek en de pers. 
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2. Digitaal verloop van de zitting van de politieraad van 17 december 2020: besluit 

 

De politieraad, 

Overwegende de uitbraak van Covid-19 sinds midden maart; 

Overwegende dat door de federale overheid diverse maatregelen werden opgelegd om de verdere 

verspreiding van het virus tegen te gaan; 

Overwegende dat het ook in december nog steeds van belang is om onder andere de nodige maatregelen 

inzake hygiëne en social distancing in acht te nemen; 

Overwegende dat de politiezone HerKo een voorbeeldfunctie heeft en er daarom waar mogelijk digitaal 

wordt vergaderd; 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan om de zitting van de politieraad van 17 december 2020 digitaal te laten doorgaan 

via Microsoft Teams. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

3. Ontslag van mevrouw Frie De Greef als lid van de politieraad: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Frie De Greef als politieraadslid ten gevolge van 

haar ontslag als gemeenteraadslid van de gemeenteraad van Kortenberg.  

 

Burgemeester-voorzitter Pollers wenst raadslid De Greef te bedanken voor haar inzet en bijdrage als 

politieraadslid.   

 

 

4. Eedaflegging van mevrouw Ann Vannerem: besluit 
 

 

De politieraad, 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 december 2001, waarbij de lokale politie Herent-Kortenberg 

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

      Gelet op de kennisname van de politieraad van 14 februari 2019 van de verkiezing van de 

politieraadsleden in de respectievelijke gemeenteraden van de zone waarbij de effectieve leden en de 

opvolgers van de politieraad werden vastgelegd en mevrouw Ann Vannerem als opvolger werd verkozen 

van politieraadslid Frieda De Greef; 

     Overwegende dat de gemeenteraad van Kortenberg van 16 november 2020 heeft kennisgenomen van het 

ontslag van gemeenteraadslid Frie De Greef; 

Overwegende de aanduiding van mevrouw Ann Vannerem als effectief politieraadslid;  

Overwegende dat de effectieve verkozene zich niet bevindt in een der gevallen van onverenigbaarheid 

wegens bloed- of aanverwantschap, zoals voorzien bij artikel 15 van de wet van 7 december 1998 tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

Overwegende dat er bijgevolg geen bezwaar bestaat tot geldigverklaring van de geloofsbrieven van het 

verkozen raadslid en dat het verkozen raadslid kan toegelaten worden tot de eedaflegging; 

Overwegende dat de voorzitter, burgemeester Astrid Pollers, het verkozen politieraadslid uitnodigt om 

in haar handen de eed af te leggen, zoals bepaald in artikel 20bis van de WGP; 
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Overwegende dat ter uitvoering van voormelde wet het voorgedragen raadslid in handen van de 

voorzitter, de volgende eed aflegt: ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 

Grondwet en aan de Wetten van het Belgische Volk.’ 

Besluit: 

Artikel 1:  Mevrouw Ann Vannerem wordt aangesteld verklaard in haar ambt van politieraadslid van de 

politiezone Herent-Kortenberg. 

 

 

5. Toelichting aanpassing meerjarenplan 

 

Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans licht een aangepaste versie van het meerjarenplan toe. 

 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans licht een nieuwe versie van het financiële meerjarenplan toe, 

aangezien de cijfers minder positief zijn. De donkergele lijn geeft het resultaat van de ontvangsten en de 

uitgaven weer. Daarin wordt ook het resultaat van de rekening verwerkt. Dit resultaat zal negatief worden 

vanaf 2025. Dat is ongebruikelijk voor HerKo. Er werden binnen HerKo heel wat extra vacatures voorzien, 

die echter niet allemaal kunnen ingevuld worden, maar die wel invloed hebben op de raming van het 

meerjarenplan. De politiezone is verrast geweest door de begrotingsonderrichtingen van de nieuwe 

minister van Binnenlandse Zaken. Voor de federale basisdotatie verwacht men een negatieve index 

(waarschijnlijk te wijten aan de coronacrisis). Die negatieve index zal al een impact hebben op het jaar 

2020. Er zal een teruggave moeten gebeuren op de ontvangsten. Dit betekent echter ook dat we in 2021 niet 

het normale groeipercentage kunnen toepassen. Ook voor de jaren nadien hebben we in de 

meerjarenplanning minder geraamd voor de ontvangsten.  

 

Het tweede luik betreft het verkeersveiligheidsfonds, een belangrijke financiële bron voor de politiezones. 

In de begrotingsonderrichtingen van de minister werd opgenomen dat men geen bedrag mag inschrijven in 

de begroting betreffende de eerste schijf van het verkeersveiligheidsfonds. Dit bedrag was echter al 

opgenomen in de begroting van HerKo, aangezien de onderrichtingen pas nadien gepubliceerd worden. Na 

overleg met de politie heeft de minister gemeld dat het bedrag mag blijven staan, maar dat de kans bestaat 

dat het bedrag lager zal zijn. Het toezicht heeft het bedrag ook niet geschrapt. Door corona zijn er minder 

auto’s op de baan geweest, waardoor er minder boetes zijn en de minister niet zeker is dat ze over 

voldoende budget zal beschikken. Voor de volgende jaren werd er in de meerjarenplanning van HerKo 

minder budget geraamd voor het verkeersveiligheidsfonds. Wat betreft de tweede schijf van het 

verkeersveiligheidsfonds: deze wordt telkens met vier jaar vertraging uitbetaald. Voor 2021 mocht de 

tweede schijf echter wel al ingeschreven worden, zij het een veel lager bedrag. Men vermoedt dat het 

bedrag van deze tweede schijf de komende jaren verder zal dalen.  

 

Non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP): dit zijn medewerkers die voorafgaand aan hun 

pensioen, in wacht gaan. De subsidie hiervoor mogen we niet inschrijven. Die subsidie (ongeveer 84.000 

euro) zou enkel uitgekeerd worden indien er ruimte is bij de federale begrotingscontrole. Voor de dotatie 

‘bepaalde initiatieven’ mag er in de begroting ook niets geraamd worden. De sectoraal akkoorden van 

2018 brachten loonsverbeteringen mee voor zowel operationelen als Calog-personeelsleden. De minister 

had toen beloofd dat men dat sectoraal akkoord zou subsidiëren. De eerste subsidie in 2019 dekte ongeveer 

40% van de kosten. In 2020 gaat dit naar 20% dekking.   

 

Onlangs werd het woon-werkverkeer in het kader van corona goedgekeurd (was een vraag van de 

vakbonden): dit betekent dat politiepersoneel dat tijdens de coronaperiode (wanneer je normaal gezien 

moet thuis werken) toch wordt opgeroepen om te komen werken, haar vergoeding voor woon-werkverkeer 
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mag terugvragen. De kosten zijn ten laste van de politiezones. Dit is opnieuw een extra uitgave. Daarnaast 

zijn er ook negatieve creditintresten bij de banken. Voor HerKo die over een grote reserve beschikt, zou dit 

mogelijks een kost van 30.000 per jaar betekenen.   

 

Er is een herverdeling van het takenpakket van de administratieve leiding van de politiezone, waarbij men 

een niveau B wenst om te vormen tot een niveau A. Dat is een kleine meerkost. Bijzonder rekenplichtige 

Kelchtermans sluit af met de melding dat door de ruime reserve van HerKo we nog enkele jaren positief 

zullen afsluiten (tenzij alle betrekkingen worden ingevuld). Indien we de huidige versie van de financiële 

meerjarenplanning nog eens bekijken, dan zien we voor 2021 een schuld van ongeveer 50.000 euro (dit 

omvat ook de teruggave van de federale dotatie). De gemeentelijke dotatie is ieder jaar 3%.  

 

Raadslid Ryckmans vindt dat de gemeenten aan de minister hun ongenoegen moeten laten blijken over de 

aanpassing van de federale dotaties/subsidies. Korpschef Endels zegt dat dit zaken zijn die op syndicaal 

niveau onderhandeld worden, maar hij begrijpt inderdaad niet de redenering dat het woon-werkverkeer 

door de minister betaald wordt voor de federale politie, maar niet voor de lokale politie. Het werd vandaag 

ook besproken op het overlegplatform van de korpschefs van het arrondissement Leuven. De korpschef zal 

een mail richten naar zijn collega’s met de vraag om een gezamenlijke brief op te stellen die door alle 

burgemeesters kan ondertekend worden en overgemaakt worden aan de minister. Burgemeester-voorzitter 

Pollers voegt hieraan toe dat hierover nog verder zal gecommuniceerd worden.  

 

Raadslid Vanhoof treedt raadslid Ryckmans en de korpschef bij. Hij heeft een vraag over de dotatie 

‘bepaalde initiatieven’ die altijd onzeker is en vraagt of die inderdaad niet mag opgenomen in de begroting  

en dat er zelfs niet mag verwezen worden naar de specifieke situatie in onze politiezone. Bijzonder 

rekenplichtige Kelchtermans meldt dat we deze dotatie geen enkel jaar mogen ramen. We zijn dit wel 

gewoon. Er staat nergens op papier dat dit voor De Grubbe is, maar we weten dit wel. Het VVSG heeft wel 

aangekaart dat de politiezones niet afhankelijk mogen zijn van willekeurige dotaties en moeten kunnen 

bouwen op structurele financiering. Korpschef Endels voegt eraan toe dat het gaat over een totale pot van 

8 miljoen euro dat wordt verdeeld onder de politiezones om rekrutering te bevorderen. HerKo krijgt dit 

voor De Grubbe.     

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of het verschil in financiering tussen de federale en de lokale politie kan 

geschetst worden. Misschien zit hierin de reden voor het verschil in financiering van het woon-werkverkeer 

in het kader van corona. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans antwoordt dat dit een moeilijk gegeven is. 

Bij de politiehervorming is een deel van de rijkswachters overgegaan naar het lokale niveau. De federale 

basisdotatie dient om deze betrekkingen te kunnen betalen op lokaal niveau. Bijzonder rekenplichtige 

Kelchtermans denkt dat de redenering van de minister is dat zij niet beslist heeft over dit woon-

werkverkeer, dat dit vanuit de regering beslist is met de vakbonden en dat vervolgens ieder zijn deel 

betaalt.  

 

Raadslid Denon meldt dat indien de politieraad een steun kan zijn, dat men daaraan wil meewerken in dit 

dossier. Wat kan er gedaan worden aan de negatieve evolutie van de cijfers: wat is de visie om hieraan iets 

te doen. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans antwoordt dat dit een politieke beslissing is. HerKo 

beschikt echter over een ruime reserve. Er werd ook voorzichtig geraamd in deze meerjarenplanning, dus 

het resultaat kan uiteindelijk positiever zijn. Het moet echter opgevolgd worden. Indien er echt een 

probleem is, kan ervoor gekozen worden dat medewerkers die uitstromen, niet vervangen worden. 

Burgemeester-voorzitter Pollers voegt eraan toe dat een verhoging van de bijdrage van de gemeenten een 

piste is. De federale overheid moet echter ook de nodige financiering voorzien.  
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Raadslid De Latte vraagt of het geen goede zaak is dat we wat geld verliezen gezien hoe meer geld er op de 

rekening staat, hoe meer we moeten bijdragen aan negatieve intresten.  

 

Vanaf 1 januari zal Katrijn Kelchtermans ook optreden als bijzonder rekenplichtige van de politiezone 

Lubbeek.  

 

 

6.Toelichting overzicht werkwijze Covid-19 

 

Er wordt een toelichting gegeven omtrent de genomen maatregelen inzake Covid-19 binnen onze 

politiezone.  

 

Bestuurlijk consulent Natalie Dekeyzer geeft een toelichting over de Covid-controles van de politiezone 

HerKo. De controles worden geregistreerd via een app om het medewerkers op het terrein gemakkelijker te 

maken. De gegevens van de controles kunnen dan beter verwerkt worden. Op basis van de verzamelde 

gegevens werd een dynamische lijst (dagelijks aangepast) opgesteld voor de medewerkers met locaties 

waar er een risico is op overtredingen. Vooral in april en mei werden PV’s opgesteld. In totaal werden al 

376 PV’s opgesteld, vooral wegens het verplaatsingsverbod en samenscholingsverbod (tijdens de eerste 

lockdown). Het aantal controles op samenscholing op openbare plaatsen, het aantal PV’s, personen en de 

locaties waar het samenscholingsverbod werd geschonden, wordt weergegeven. Tijdens een wegcontrole 

kunnen er meerdere voertuigen gecontroleerd zijn. Bij de handelaars zelf werden weinig inbreuken 

vastgesteld.  

 

Raadslid Denon wil consulent Dekeyzer bedanken voor de duidelijke en uitgebreide presentatie. Hij merkt 

op dat de resultaten tijdens de tweede lockdown beter zijn. Korpschef Endels voegt eraan toe dat de 

inwoners van Herent en Kortenberg zich uitstekend hebben gehouden aan de maatregelen. De controles 

zijn nooit geminderd.  

 

Consulente Dekeyzer verlaat de vergadering. 

 

 

7. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop uitbreiding geheugen 

servers: besluit 

 

De politieraad, 

 Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 

op twee niveaus; 

 Gelet op het Koninklijk besluit van 30 december 2001, waarbij de lokale politie Herent-Kortenberg 

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet in het bijzonder artikel 234; 

 Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; 

 Gelet op de Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 

klassieke sectoren; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

 Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
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      Gelet op het besluit van het politiecollege van 26 april 2018 waarbij de opdracht ‘Servervrnieuwing’ via 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd gegund aan Lebon IT Services NV;  

      Overwegende dat vandaag gebleken is dat de aangekochte serverinfrastructuur en met name het 

geheugen en de storage voor een goede blijvende en vlotte werking dienen geupgrade te worden;  

      Overwegende dat om het servergeheugen uit te breiden er dient voorzien te worden in 12 HPE 32GB 

2Rx4 PC4-2666V-R Smart kits, 6 HPE 480GB SATA 6G Mixed use SFF SSD Disk en 15 HPE 600GB 12G 

Enterprise 10K SFF (2,5in) SC- 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD;  

 Overwegende dat de aankoop wordt geraamd voor een totaalbedrag van maximum 15.000 (incl. BTW); 

 Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 30.000 en aldus mag gegund worden via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met aanvaarde factuur; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van de uitbreiding van het servergeheugen 

voorzien zijn op artikel 330/742-53 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 2020; 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan met de vastgestelde voorwaarden voor de aankoop voor de uitbreiding van het 

servergeheugen waarvan het totale aankoopbedrag wordt geraamd op € 15.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: akkoord te gaan met ‘aanvaarde factuur’ als wijze van gunnen voor de aankoop van de 

uitbreiding van het servergeheugen; 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

8. Vacantverklaring van een betrekking van interventie-inspecteur: besluit  

 

De politieraad, 

 Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 

op twee niveaus; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 december 2001 waarin de lokale politie van de politiezone 

Herent-Kortenberg werd ingesteld op datum van 1 januari 2002; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten; 

 Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot regeling van sommige bepalingen van het 

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 februari 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 besluit van de politieraad van 20 februari 2014 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van interventie-inspecteur; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 19 december 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2020 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone Herent – Kortenberg;  

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst mobiliteit maakt naar de federale politie; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 15 juni 2006, houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor personeelsleden van het midden- en basiskader van de lokale politie; 
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 Overwegende dat met het aanleggen van een wervingsreserve kan geanticipeerd worden op het 

mogelijke vertrek van medewerkers; 

 Overwegende dat de vacante betrekkingen worden gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus van 

2020; 

 Overwegende dat ingevolge de regelgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten 

de mogelijkheid gecreëerd wordt tot het voorzien in een wervingsreserve tot de tweede volgende 

mobiliteitscyclus; 

 Overwegende dat de administratieve afhandeling van een mobiliteitsronde verscheidene maanden in 

beslag neemt, 

Besluit: 

Artikel 1: een betrekking van inspecteur bij de interventiedienst wordt vacant verklaard bij mobiliteit. 

Artikel 2: De vacantverklaring gebeurt in overeenstemming met bovenvermelde bepalingen.  

Artikel 3: dat indien deze betrekking niet kan ingevuld worden via de klassieke mobiliteit, deze plaats kan 

opengesteld worden in de aspirantenmobiliteit; 

Artikel 4: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie, samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 15 juni 2006, samengeroepen. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

9. Vacantverklaring van twee betrekkingen van wijkinspecteur: besluit  

 

De politieraad, 

 Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 

op twee niveaus; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 december 2001 waarin de lokale politie van de politiezone 

Herent-Kortenberg werd ingesteld op datum van 1 januari 2002; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten; 

 Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot regeling van sommige bepalingen van het 

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 februari 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 besluit van de politieraad van 20 februari 2014 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van interventie-inspecteur; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 19 december 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2020 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van de politiezone Herent – Kortenberg;  

 Overwegende dat een inspecteur van de wijkdienst mobiliteit maakt naar de federale politie; 

     Overwegende dat een inspecteur van de wijkdienst gestart is aan de opleiding tot hoofdinspecteur;  

 Gelet op het besluit van de politieraad van 15 juni 2006, houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor personeelsleden van het midden- en basiskader van de lokale politie; 
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 Overwegende dat met het aanleggen van een wervingsreserve kan geanticipeerd worden op het 

mogelijke vertrek van medewerkers; 

 Overwegende dat de vacante betrekkingen worden gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus van 

2020; 

 Overwegende dat ingevolge de regelgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten 

de mogelijkheid gecreëerd wordt tot het voorzien in een wervingsreserve tot de tweede volgende 

mobiliteitscyclus; 

 Overwegende dat de administratieve afhandeling van een mobiliteitsronde verscheidene maanden in 

beslag neemt, 

Besluit: 

Artikel 1: twee betrekkingen van inspecteur bij de wijkdienst worden vacant verklaard bij mobiliteit. 

Artikel 2: De vacantverklaring gebeurt in overeenstemming met bovenvermelde bepalingen.  

Artikel 3: dat indien deze betrekkingen niet kunnen ingevuld worden via de klassieke mobiliteit, deze 

plaatsen kunnen opengesteld worden in de aspirantenmobiliteit; 

Artikel 4: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie, samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 15 juni 2006, samengeroepen. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

10. Tijdelijke delegatie inzake de aanwerving en benoeming van personeel: besluit  

 

De politieraad,  

 Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, inzonderheid artikel 56, inzake de bevoegdheid van de politieraad om, per lopende 

legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van het personeel van de 

politiezone te delegeren naar het politiecollege, behoudens wanneer het politiecollege de bedoeling heeft 

om af te wijken van de rangorde na de selectieprocedure;  

 Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, inzonderheid artikel 48 en artikel 54, inzake de bevoegdheid van de politieraad om de 

korpschef van de politiezone aan te wijzen en de officieren van de politiezone te benoemen;  

 Overwegende dat deze delegatie ook tijdelijk kan toegekend worden aan het politiecollege; 

 Overwegende dat het VVSG aangeeft dat bij digitaal vergaderen punten die een geheime stemming 

vergen, dienen uitgesteld te worden; 

 Overwegende dat er echter een benoeming in december dient voorgelegd te worden; 

 Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat een actueel dossier inzake benoeming gedelegeerd 

wordt aan het politiecollege;  

 Overwegende dat de politiezone met een groot personeelstekort bij de interventiedienst kampt, 

waardoor vacante betrekkingen zo snel mogelijk dienen ingevuld te worden; 

Besluit:  

Artikel 1: tijdelijke bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege voor de benoeming of 

aanwerving van de leden van het personeel van de politiezone (met uitzondering van de korpschef en 

officieren), behoudens wanneer het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de 

selectieprocedure;  

Artikel 2: deze tijdelijke bevoegdheidsdelegatie geldt voor de huidige dossiers. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

11. Verslag van de politieraad van 22 oktober 2020 
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Het verslag van de politieraad van 22 oktober 2020 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Ryckmans informeert naar het verslag van de politieraad van juni. Raadslid Ryckmans meent dat 

raadslid Vangoidsenhoven zijn eed nog niet heeft afgelegd. Adviseur Keymolen meldt dat raadslid 

Vangoidsenhoven zijn eed heeft afgelegd tijdens de politieraad van juni en meldt dat tijdens de politieraad 

van oktober werd meegedeeld dat het verslag van de politieraad van juni later zou worden overgemaakt 

omwille van de afwezigheid van secretaris Leen Symons. Het verslag werd ondertussen afgewerkt en zal 

binnenkort worden overgemaakt.  

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt naar een aanpassing van punt 15, de varia, van het verslag. Door raadslid 

Coomans werd toen de vraag gesteld waarom er niet voor hybride voertuigen werd gekozen. De uitleg van 

de korpschef is volgens raadslid Vandenbroucke niet helemaal een correcte weergave. Het probleem lag 

volgens haar bij de raamovereenkomsten, namelijk dat de keuze daar beperkt is. Raadslid Vandenbroucke 

vraagt dat dit wordt gespecifieerd in het verslag. Op deze manier is de vraag van raadslid Vandenbroucke 

die daarop volgde (namelijk om te vragen aan de aanbieders van de raamovereenkomsten om dit aanbod te 

verruimen) logischer. Adviseur Keymolen zal het verslag in die zin aanpassen.  

 

 

12. Vastleggen data politieraad 2021 

 

Er wordt voorgesteld om de politieraden op donderdag 25 februari, donderdag 22 april, donderdag 24 juni, 

donderdag 21 oktober en donderdag 16 december 2021 in te plannen.  

 

 

13. Varia 

 

Er zijn geen variapunten.  

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u13. 

 

 

 

 

 

Inge Keymolen Astrid Pollers 

Vervangend secretaris Burgemeester-voorzitter 

 


