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Aanwezig: Chris Taes, burgemeester-voorzitter – Astrid Pollers, burgemeester – Walter Endels, korpschef 

– René De Becker, Katleen D’Haese, Luk Draye, Kristin Lercangé, Bart Nevens, Francis Peeters, Lutgart 

Rampelbergh, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Jan Schelstraete, Marinus van Greuningen, Harold 

Vanheel, Stijn Van Meerbeeck, Myriam Van Tricht, raadsleden – Katrijn Kelchtermans, bijzonder 

rekenplichtige; Inge Keymolen, vervangend secretaris. 

Verontschuldigd: Tom Denon, Mia Vandervelde, raadsleden. 

Afwezig: Christian Parmentier, raadslid. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u05. 

 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

Burgemeester-voorzitter Taes meldt dat volgende raadsleden verontschuldigd zijn: Tom Denon en Mia 

Vandervelde. 

 

 

1. Toelichting diefstalpreventie, burenbemiddeling en buurtinformatienetwerken 

 

Korpschef Endels meldt dat bestuurlijk consulente Dekeyzer met vakantie is en dat hij de cijfers die zij heeft 

aangeleverd, zal toelichten. KC Endels geeft aan dat burenbemiddeling aanslaat aangezien er ieder jaar een 

aanzienlijk aantal dossiers wordt behandeld. Deze procedure is veel beter en directer dan de erg lange 

procedures voor de rechtbank. KC Endels licht de verschillende cijfers toe (onder meer de verschillende 

redenen waarom er uiteindelijk geen dossier tot bemiddeling wordt opgestart). De groep bemiddelaars 

bestaat uit 7 personen, 6 mannen en één vrouw, die hiertoe ook opgeleid zijn. Verder licht KC Endels toe dat 

onze bestuurlijk consulente coördinator is van het geheel en dat de provincie Vlaams-Brabant dit project 

actief ondersteunt.  

 

20u13: Raadslid Vanheel vervoegt de vergadering. 

 

KC Endels gaat verder met een toelichting rond diefstalpreventie. Hij geeft aan dat preventie van groot 

belang is en wij er als politiezone naar streven om zoveel mogelijk inwoners te bereiken alvorens zij 

slachtoffer worden van een inbraak. Een diefstalpreventieadvies wordt door een medewerker van onze zone 

gegeven, namelijk onze bestuurlijk consulent. Dit is gratis en eenvoudig aan te vragen. Het advies dat 

uitgebracht wordt, kan betrekking hebben op sloten, verlichting, alarm en dergelijke meer.  

 

20u18: Raadslid Schelstraete vervoegt de vergadering.  
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KC Endels gaat verder met een korte toelichting over de verschillende BIN’s binnen onze politiezone. Zo zijn 

BIN Armendaal en BIN Vrebos naast elkaar gelegen en delen zij ook info. De BIN Kwerps bevindt zich nog 

in de opstartfase maar er zijn reeds 149 mensen die effectief lid willen worden. Ook BIN Roeselberg is nog 

niet volledig operationeel want de borden en dergelijke dienen nog geplaatst te worden. Hier zijn al 20 

aangesloten leden. KC Endels geeft verder aan dat BE-Alert momenteel, via het CIC, wordt gebruikt om 

BIN-leden te verwittigen en dat de gemeente, ook financieel, inspanningen levert om de BIN’s te 

ondersteunen. Burgemeester-voorzitter Taes vult aan dat het bestaan van een BIN niet wegneemt dat 

inwoners ook feiten direct aan de politie kunnen signaleren.  

 

KC Endels meldt verder nog dat de politiezone intussen ook twee nieuwe bestuurlijke camera’s heeft in 

gebruik genomen die lichter en makkelijker te gebruiken zijn dan de vorige camera. Deze zullen in het kader 

van bestuurlijke politie gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bij Wild in ’t park in Herent en het komende 

Crisisfestival in Kortenberg. Ook inzake sluikstorten zullen de camera’s ingezet worden.  

 

Raadslid Rampelbergh geeft aan dat het een mooie presentatie inzake burenbemiddeling was maar met 

weinig veelzeggende cijfers. KC Endels licht toe dat bestuurlijk consulent Dekeyzer de cijfers inzake 

burenbemiddeling heel nauwkeurig bijhoudt omdat deze ook door de provincie worden opgevraagd. 

 

 

2. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop van een WIFI-systeem: 

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;  

   Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten;  

   Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;  

   Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 

klassieke sectoren;  

    Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 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;  

    Overwegende dat in beide de politiehuizen van Herent en Kortenberg nu reeds een wifisysteem is 

geïnstalleerd maar dat dit niet langer voldoet aan de steeds toenemende vraag van apparaten die gebruik 

maken van deze draadloze verbinding;  

    Overwegende dat het huidige wifisysteem niet voorzien is op het gebruik van de vele dienstsmartphones 

en zeker niet performant genoeg zal zijn met het oog op het eventuele toekomstig gebruik van Mobile-Office 

toepassingen;  

    Overwegende dat het van groot belang is dat het signaal sterk genoeg is zodoende dat alle apparaten zonder 

problemen en/of onderbrekingen van het wifinetwerk kunnen gebruik maken, ook op piekmomenten;  

    Overwegende dat het van belang is dat er een wifisysteem wordt geïnstalleerd dat door de eigen ICT-dienst 

op een relatief eenvoudige manier kan beheerd worden zodat er geen extra kosten dienen gemaakt te worden 

wanneer eventuele aanpassingen nodig mochten blijken;  
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     Overwegende dat autonoom provinciebedrijf VERA een raamcontract inzake indoor en outdoor netwerk 

heeft opgesteld;  

 Overwegende dat dit raamcontract toegankelijk is voor politiezone HerKo; 

 Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop en installatie van dit wifisysteem wordt geraamd op 

€ 15.000 (incl. btw); 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop en bijhorende installatie van het wifisysteem 

voorzien zijn op artikel 330/742-53 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 2018; 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de aankoop en installatie van een wifisysteem voor een geraamd bedrag van € 

15.000 (incl. btw); 

Artikel 2: Voor de aankoop en installatie van het wifisysteem een beroep te doen op het raamcontract ‘Indoor 

en outdoor netwerk’ van autonoom provinciebedrijf VERA; 

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting 2018 op het artikelnummer 330/742-

53 van de buitengewone begroting. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels licht toe dat er momenteel in de beide politiehuizen reeds WIFI beschikbaar is, maar dat 

dit een huis, tuin en keukenoplossing was. We willen in de beide politiehuizen gaan naar degelijke acces 

points om te kunnen beschikken over een degelijke WIFI zodat deze ook professioneel kan gebruikt worden 

via een smartphone en/of tablet.  

 

Raadslid Van Tricht vraagt of ook bezoekers aan de politiehuizen hiervan gebruik zullen kunnen maken. KC 

Endels antwoordt dat dit inderdaad het geval zal zijn en dit via een guest account dat afgescheiden zal zijn 

van ons eigen netwerk.  

 

 

3. Wijziging personeelsformatie: 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 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;  

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

personeelsleden van de lokale politie;  

    Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden 

van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten;  

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

de politiediensten;  

    Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van 

personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende 

maatregelen;  

    Gelet op de Omzendbrief A/2002/12 van 27 september 2002 – Administratief toezicht op de gemeenten 

en de politiezones;  

    Gelet op het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het 

administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid artikel 27undecies;  

    Gelet op de goedkeuring van de personeelsformatie van HerKo, zoals vastgesteld bij politieraadsbesluit 

van 27 oktober 2016, door de toezichthoudende overheid waarin het operationeel kader als volgt is 
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samengesteld: vier officieren (= één hoofdcommissaris en drie commissarissen), 10 middenkaderleden en 39 

basiskaderleden;  

    Overwegende dat de politiezone Herent-Kortenberg nood heeft aan ondersteuning en bijkomend 

operationeel personeel om de verschillende operationele opdrachten uit te voeren;  

    Overwegende dat de politiezone Herent-Kortenberg in 1ste instantie nood heeft aan een bijkomende 

hoofdinspecteur voor de interventiedienst daar één van de aanwezige hoofdinspecteurs is doorgeschoven 

naar het Lokaal Informatiekruispunt (LIK);  

    Overwegende dat om deze extra plaats hoofdinspecteur interventiedienst te bekomen er een plaats 

inspecteur-interventie wordt omgezet; 

    Overwegende dat wanneer de nu in dienst zijnde hoofdinspecteur LIK de zone zou verlaten, deze plaats 

opnieuw wordt omgezet naar een plaats interventie-inspecteur; 

    Overwegende dat het operationele kader van de politiezone HerKo na de omzetting van een plaats 

interventie-inspecteur naar een plaats hoofdinspecteur interventie nog steeds bestaat uit 53 operationelen;  

    Overwegende dat de politiezone HerKo nood heeft aan bijkomend operationeel personeel, met name 

basiskaderleden, om de verschillende operationele opdrachten binnen de interventiedienst uit te voeren;  

    Overwegende dat de politiezone HerKo in 2de instantie het basiskader wenst uit te breiden met twee 

inspecteurs voor de interventiedienst;  

    Overwegende dat de politiezone HerKo zich engageert om wanneer de huidige financiële tegemoetkoming 

die voor De Grubbe wordt ontvangen, wegvalt deze 2 bijkomende plaatsen niet meer worden ingevuld bij 

een volgende mobiliteit, pensionering en/of verschuiving binnen de interventiedienst;  

    Overwegende dat de politiezone HerKo zich engageert om eerst alle nu reeds openstaande vacatures op de 

dienst interventie in te vullen alvorens deze 2 bijkomende plaatsen vacant te stellen;  

    Overwegende dat de voorgestelde personeelsformatie voldoet aan de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot 

vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;  

Besluit:  

Artikel 1: De beslissing van de politieraad d.d. 27 oktober 2016 houdende de personeelsformatie van de 

politiezone Herent-Kortenberg wordt gewijzigd.  

Artikel 2: De personeelsformatie van de lokale politie Herent-Kortenberg wordt vastgelegd als volgt:  

- 55 statutaire betrekkingen in het operationeel kader + twee medewerkers die structureel gedetacheerd zijn 

naar een federale dienst;  

- 14 betrekkingen in het administratief en logistiek kader, waarvan 12 een statutair ambt betreffen en twee 

een contractuele betrekking die gefinancierd worden door tijdelijke of wisselende middelen.  

Artikel 3: Het operationeel kader is samengesteld uit volgende statutaire betrekkingen:  

- vier officieren, te weten één hoofdcommissaris en drie commissarissen  

- 11 middenkaderleden + één hoofdinspecteur die structureel gedetacheerd is naar een federale dienst  

- 40 basiskaderleden + één inspecteur die structureel gedetacheerd is naar een federale dienst.  

Artikel 4: Het administratief en logistiek kader is samengesteld als volgt:  

- 12 statutaire betrekkingen:  

1 beleidscoördinator-politiesecretaris van het niveau A;  

1 coördinator personeel & middelen van het niveau A;  

1 bestuurlijk consulent van het niveau B;  

1 consulent financiën en personeel van het niveau B;  

1 consulent personeel van het niveau B;  

1 logistiek beheerder van het niveau C;  

5 assistenten voor het zonesecretariaat van het niveau C;  

1 logistiek medewerker niveau D.  

- 2 contractuele betrekkingen:  
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1 verkeersconsulent van het niveau B;  

1 assistent voor het zonesecretariaat van het niveau C;  

Artikel 5: Deze contractuele betrekkingen zullen ingevuld worden door een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. De duur is afhankelijk van de tijdelijke of wisselende middelen die als basis van de 

financiering gediend hebben.  

Artikel 6: De middelen zullen voorzien worden in de begroting 2019 om de invulling van de nieuwe 

personeelsformatie financieel mogelijk te maken.  

Artikel 7: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Korpschef Endels licht toe dat er een hoofdinspecteur is doorgeschoven naar het LIK (lokaal 

informatiekruispunt) en er daardoor nood is aan een bijkomende hoofdinspecteur voor interventie. Ook het 

aantal interventie-inspecteurs dient uitgebreid te worden. Momenteel ontvangen we reeds een toelage voor 

bijkomende aanwerving van personeel maar met deze wijziging benutten we deze ook daadwerkelijk 

waarvoor deze is bedoeld. Over het dossier De Grubbe zal straks nog enige toelichting gegeven worden door 

burgemeester-voorzitter Taes. 

 

 

4. Intrekking 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 21 juni 2018 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat in de wijziging van de personeelsformatie d.d. 21 juni 2018 voorzien werd in de 

omzetting van één plaats interventie-inspecteur naar één plaats hoofdinspecteur interventie; 

 Overwegende het besluit van de politieraad van 26 april 2018 waarbij een betrekking van interventie-

inspecteur werd vacant verklaard; 

 Overwegende dat indien deze betrekking wordt ingevuld door een interventie-inspecteur deze plaats niet 

kan omgezet worden naar een betrekking van hoofdinspecteur interventie;  

Besluit: 
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Artikel 1: dat de vacantverklaring van een betrekking van inspecteur bij de interventiedienst wordt 

ingetrokken. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

5. Vacantverklaring van een betrekking van hoofdinspecteur interventie: 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 hoofdinspecteur interventie; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 21 juni 2018 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 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; 

 Overwegende dat in de wijziging van de personeelsformatie d.d. 21 juni 2018 voorzien werd in de 

omzetting van één plaats interventie-inspecteur naar één plaats hoofdinspecteur interventie; 

 Overwegende het besluit van de politieraad van 21 juni 2018 waarbij de vacantverklaring van een 

betrekking van interventie-inspecteur werd ingetrokken; 

 Overwegende dat met het aanleggen van een wervingsreserve kan geanticipeerd worden op het mogelijke 

vertrek van medewerkers; 

 Overwegende dat de vacante betrekking wordt gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus; 

 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: dat een betrekking van hoofdinspecteur bij de interventiedienst wordt vacant verklaard bij 

mobiliteit. 

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

Artikel 3: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie, samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 15 juni 2006, samengeroepen. 
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Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

6. Vacantverklaring van twee betrekkingen 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 21 juni 2018 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo, waarbij het aantal betrekkingen in het basiskader werd 

uitgebreid naar 40; 

 Overwegende dat in deze personeelsformatie voorzien wordt in twee bijkomende plaatsen van interventie-

inspecteur; 

 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; 

 Overwegende dat met het aanleggen van een wervingsreserve kan geanticipeerd worden op het mogelijke 

vertrek van medewerkers; 

     Overwegende dat in de personeelsformatiewijziging d.d. 21 juni 2018 werd voorzien deze 2 bijkomende 

plaatsen van interventie-inspecteur slechts worden gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus van zodra 

alle andere vacante betrekkingen van interventie-inspecteur zijn ingevuld;  

 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: dat twee betrekkingen van inspecteur bij de interventiedienst worden vacant verklaard bij 

mobiliteit. 

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

Artikel 3: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie, samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 15 juni 2006, samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
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7. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 26 april 2018 

 

Het verslag van de politieraad van 26 april 2018 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

8. Varia 

 

Burgemeester-voorzitter Taes geeft kort toelichting over de huidige stand van zaken in het dossier rond De 

Grubbe. Hij geeft aan dat er intensief overleg is gepleegd en dat er voor het eerst in vele jaren positief nieuws 

te melden is in dit dossier. Het politiecollege heeft een brief ontvangen van minister Geens waarin een aantal 

engagementen worden genomen. Burgemeester-voorzitter Taes geeft aan dat deze brief bij het verslag zal 

gevoegd worden. In de brief worden vijf punten aangehaald door minister Geens. Als eerste geeft 

burgemeester-voorzitter Taes aan dat er gesteld wordt dat de transporten zullen worden overgenomen door 

de dienst DAB. Dit zal pas vanaf eind 2019 kunnen. In tussentijd zal de huidige situatie nog aanhouden. Ten 

tweede werd er opdracht gegeven om de omzendbrief MFO-1 te herschrijven in functie van de nieuwe 

opdracht die aan DAB werd toegewezen. Burgemeester-voorzitter Taes gaat verder dat als derde punt in de 

brief wordt aangehaald dat de lokale politie alleen nog ingeschakeld zal worden in uitzonderlijke gevallen 

en dat, ten vierde, de nieuwe commissaris-generaal de opdracht heeft gegeven om een formeel protocol te 

schrijven inzake De Grubbe. Als laatste punt in de brief wordt gesteld dat de frequente transporten van 

jongeren zal besproken worden op het overleg van de Procureurs-generaal. Momenteel dient de jongere te 

verschijnen binnen de vijf dagen en dit is niet goed in te plannen. Ook de mogelijkheid inzake 

videoconferentie zal aan bod komen.  

 

Raadslid Nevens vindt dit inderdaad zeer positief nieuws.  

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

(…) 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u07. 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Keymolen Chris Taes 

Vervangend secretaris Burgemeester-voorzitter 

 


