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

korpschef – Hugo Coomans, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Bart Michiels, Loes 

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem en Maarten 

Willems, raadsleden – Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Kristien Goeminne, Griet Lissens, Stefaan Ryckmans en Machteld Vandevoorde, 

raadsleden. 

Afwezig: Tom Denon en Wim Vangoidsenhoven, raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u05. 

 

*** OPENBARE VERGADERING*** 

 

1. Besluit van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Algemene Zaken van de afdeling Federale 

Overheid betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 en 4 van het dienstjaar 2022: 

kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 17 november 2022 betreffende de 

goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 en 4 van het dienstjaar 2022. 

 

 

2. Besluit van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Algemene Zaken van de afdeling Federale 

Overheid betreffende de goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2023: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 6 december 2022 betreffende de goedkeuring 

van de begroting van het dienstjaar 2023. 

 

 

3. Toelichting sjabloon ‘Terreinverkenning’ in kader van haalbaarheidsstudie 

 

In het kader van de haalbaarheidsstudie inzake een mogelijk versterkte samenwerking met de politiezone 

Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen wordt momenteel een uitgebreide terreinverkenning uitgevoerd voor 

beide politiezones. Adviseur Symons licht het sjabloon ‘Terreinverkenning’ toe dat hiervoor gehanteerd 

wordt. 

 

Raadslid De Latte vraagt of dit document door de twee zones tesamen wordt ingevuld en of dit document – 

indien er persoonsspecifieke gegevens in staan – wordt gedeeld. Er wordt gemeld dat beide zones het 
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sjabloon apart invullen. KC Endels meldt dat het een intern werkdocument betreft, dat niet wordt gedeeld en 

wordt aangevuld met het werk van de financiële werkgroep. 

Raadslid Vannerem vraagt of het feit dat beide zones behoren tot verschillende hulpverleningszones, hierin 

vermeld wordt. KC Endels antwoordt dat dit er deel van uitmaakt, maar dat HerKo nu ook al deel uitmaakt 

van twee verschillende hulpverleningszones. Burgemeester Pollers voegt eraan toe dat de gemeenten Herent 

en Kortenberg wel bij dezelfde dispatching behoren, dus dat het in dat opzicht niet uitmaakt. 

Raadslid Vandenbroucke merkt op dat het document zeer uitgebreid is en dat het tijd zal vragen om dit in te 

vullen. Indien de studie niet leidt tot een fusie, is dit echter nog steeds nuttig om te doen.  

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans vermeldt dat de financiële werkgroep onlangs voor de eerste keer is 

samengekomen. Een eerste probleem is evenwel dat de politiezone BHK sinds kort een nieuwe bijzonder 

rekenplichtige heeft, waardoor het nogal moeilijk is om aan oudere gegevens te komen. Uit een eerste 

vergelijking van de financiële gegevens blijkt dat HerKo veel hogere werkingskosten heeft (door de huur van 

het politiehuis Herent) en bijvoorbeeld meer geld heeft uitgegeven aan informatica. HerKo heeft een zeer 

goed resultaat en een aanzienlijk boni. Bij BHK is men gewoon om het overschot terug te geven aan de 

gemeenten. Ze hebben niet de reserve die HerKo heeft. De politiezone BHK werkt volgens het BBC (beleids- 

en beheercyclus). HerKo volgt de filosofie van de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding (NGB). De huidige 

rekenplichtige van BHK is van plan om ook volgens de NGB te werken. De kosten blijven dan verbonden aan 

een dienstjaar. In een gemeente gebeurt dit vandaag de dag anders. De politiezone BHK heeft een gewone 

en buitengewone dotatie. Investeringen laten ze via een buitengewone dotatie binnenkomen.  

 

 

4.  Berekening verdeelsleutel gemeentelijke dotatie: 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 van de politiezone 

Herent-Kortenberg werd ingesteld op 1 januari 2002; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 

Overwegende dat dit KB het percentage bevat dat kan gehanteerd worden om binnen een 

meergemeentepolitiezone te komen tot een verdeling van de gemeentelijke dotatie; 

Overwegende dat het percentage van het aandeel van elke gemeente – zoals vastgelegd in het KB van 7 

april 2005 – wordt bepaald door de KUL-norm (60%), het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van 

de gemeente van 1999 (20%) en het gemiddeld kadastraal inkomen in de schoot van de gemeente van 1999 

(20%); 

Overwegende dat in het KB van 7 april 2005 de verdeelsleutel voor HerKo als volgt is vastgelegd: 49,8054 

% voor Herent en 50,1946% voor Kortenberg; 

Overwegende dat het percentage van het aandeel van elke gemeente in de globale gemeentelijke dotatie 

ook bepaald kan worden in een onderling akkoord tussen de verscheidene gemeenteraden; 

Overwegende dat de KUL-norm niet kan gewijzigd worden door de politiezone; 

Overwegende dat de politiezone zich in de toekomst voor het berekenen van het percentage van het 

aandeel van elke gemeente niet langer wenst te beroepen op de cijfers van 2012, maar op basis van het 

gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner en het gemiddeld kadastraal inkomen, zoals gekend in de laatste 

rekeningen van de gemeenten; 

Overwegende dat de verdeelsleutel bijgevolg op actuele cijfers zal gebaseerd zijn; 
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Overwegende dat hierdoor ieder jaar een lichtjes andere verdeelsleutel kan bekomen worden; 

Overwegende dat in de begroting 2023 van de politiezone zou kunnen rekening gehouden worden met 

het kadastraal inkomen 2020 zoals gekend in de rekening 2021 van de gemeenten; 

Overwegende dat indien toegepast op de gemeentelijke dotatie voor 2023 door de gewijzigde berekening 

de verdeelsleutel als volgt zou zijn: 50,0111 % voor Herent en 49,9889 % voor Kortenberg; 

Overwegende dat voor de gemeentelijke dotatie voor 2023 dit zou betekenen dat de gemeente Herent € 

9.115,33 meer zou moeten betalen en de gemeente Kortenberg € 9.115,33 minder; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Gabriëla 

Langmans, Kristin Lercangé, Bart Michiels, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke 

Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan dat de berekening van de verdeelsleutel van de globale gemeentelijke dotatie vanaf 

de begroting 2023 wordt gebaseerd op het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van de gemeente en 

het gemiddeld kadastraal inkomen in de schoot van de gemeente, zoals gekend in de laatste rekeningen van 

de gemeenten. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans vermeldt dat vanuit het politiecollege de vraag is gekomen om de 

cijfergegevens waarop de gemeentelijke dotatie is gebaseerd, te actualiseren. Het aandeel van de gemeente 

wordt bepaald door de KUL-norm (60%), het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van de gemeente 

(20%) en het gemiddeld kadastraal inkomen in de schoot van de gemeente (20%). De KUL-norm is een 

risico-inschatting voor een bepaald grondgebied (aantal wegen, aantal inwoners, aantal sociale 

woningen,…). Deze KUL-norm kan niet gewijzigd worden. Voor het kadastraal inkomen en de 

personenbelasting werd tot nu toe gekeken naar de cijfers van 1999. Het politiecollege heeft gevraagd om 

dit te actualiseren en om dit vanaf nu ieder jaar te doen.  

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt welke berekening aan de basis ligt van de nieuwe verdeling. Bijzonder 

rekenplichtige Kelchtermans vermeldt dat voor 2021 1% personenbelasting in Herent 1,5 miljoen was en in 

Kortenberg 1,19 miljoen en 1 opcentiem van het kadastraal inkomen in Herent 9.273,95 en in Kortenberg 

10.113,99. 

Raadslid De Latte vraagt of nu enkel rekening gehouden wordt met vermogen en eigendom, maar niet met 

het aantal inwoners. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans meldt dat het aantal inwoners vervat zit in de 

KUL-norm, maar dat dit cijfer niet wordt geactualiseerd. De KUL-norm is immers een gesloten enveloppe: 

als de ene meer krijgt, krijgt de andere minder. De KUL-norm bepaalt ook de federale dotatie. De gesloten 

jeugdinstelling De Grubbe is bijvoorbeeld niet opgenomen in de KUL-norm (want deze instelling is nadien 

pas ontstaan). Hiervoor krijgt de politiezone een andere dotatie. 

Raadslid De Latte merkt op dat door de gegevens jaarlijks te actualiseren je hiermee geen rekening kan 

houden in de meerjarenplanning. Is het dan niet logischer om het eerder iedere vijf jaar te actualiseren? 

Burgemeester Pollers antwoordt dat men het jaarlijks wil doen, omdat men dan gelijke tred houdt. 

Burgemeester-voorzitter Thienpont voegt eraan toe dat het dan ook niet wordt vergeten.  

 

 

5. Aanpassing besluit politieraad d.d. 27/10/2022 betreffende de wijze van gunnen en vaststellen van 

de voorwaarden voor de realisatie van een content en alle hierbij horende middelen in het kader van 

het actieplan rekrutering en selectie Vlaams-Brabant: besluit 
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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 van de politiezone 

Herent-Kortenberg werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

 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; 

 Overwegende dat een project rekrutering en selectie werd opgestart door de provincie Vlaams-Brabant en 

de Vlaams-Brabantse lokale en federale politiediensten;  

     Overwegende de inspanningen die deze stuur- en projectgroep in het kader van dit project wenst te leveren 

inzake het rekruteren en selecteren van kandidaat-inspecteurs uit Vlaams-Brabant voor Vlaams-Brabantse 

lokale en federale politiediensten;  

     Overwegende dat om bovenstaande te kunnen realiseren er een content dient uitgewerkt te worden om 

naar buiten te treden en op die manier de Vlaams-Brabantse politiediensten te kunnen presenteren, hun 

troeven in de kijker te kunnen zetten en te kunnen communiceren op de website van jobpol;  

     Overwegende dat alle Vlaams-Brabantse lokale politiezones en de provincie Vlaams-Brabant hun 

goedkeuring hebben gegeven inzake het ter beschikking stellen van een budget voor dit actieplan werving en 

selectie Vlaams-Brabant;  

     Overwegende de delegatiebevoegdheid van alle deelnemende politiediensten en de provincie Vlaams-

Brabant aan de politiezone HerKo om opdrachten te kunnen voeren daar een stuurgroep geen eigen 

rechtspersoonlijkheid heeft en aldus geen opdrachten kan voeren;   

 Gelet op het besluit van de politieraad van 24 juni 2021 waarbij wat betreft de realisatie van een content 

voor een geraamd bedrag van € 71.000 werd beroep gedaan op de bijakte nr. 1 – dossier nr. Procurement 

2019 R3 078 betreffende de creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en 

promotiemateriaal voor de rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en 

dat past binnen de Corporate en Employer branding van de organisatie;  

 Gelet op het besluit van de politieraad van 27 oktober 2022 waarbij voor de bijkomende opdrachten in 

het kader van het realiseren en plannen van content in het kader van een promocampagne, namelijk opmaak 

korte video’s, sociale media campagne en extra uren voor de productie van een video en combistickers een 

bijkomend bedrag van € 47.000 werd voorzien;  

 Overwegende dat er hiervoor opnieuw beroep zal gedaan worden op de raamovereenkomst 2019 R3 078 

(namelijk bijakte nr. 1) van de Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, 

Directie van de Aankopen;  

 Overwegende dat de raming van de kostprijs voor deze bijkomende opdrachten dient verhoogd te worden 

naar € 50.000 (incl. BTW); 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de creatie van een content en alle hierbij horende middelen 

voorzien zijn op artikel 33010/161-18 op de gewone dienst van de goedgekeurde begroting 2022; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Gabriëla 

Langmans, Kristin Lercangé, Bart Michiels, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke 
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Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: het besluit van de politieraad van 27 oktober 2022 op te heffen; 

Artikel 2: over te gaan tot de realisatie van bijkomende opdrachten (opmaak korte video’s, sociale media 

campagne en extra uren voor de productie van een video en combistickers) voor een geraamd bedrag van € 

50.000 (incl. BTW). 

Artikel 3: Voor deze realisatie een beroep te doen op de bijakte nr 1 – dossier nr. Procurement 2019  R3 078 

betreffende de creatie, productie en planning (mediaplanning) van campagnes en promotiemateriaal voor de 

rekrutering van kandidaten aangepast aan de specifieke noden van de politie en dat past binnen de Corporate 

en Employer branding van de organisatie;  

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

KC Endels licht toe dat HerKo de financiën beheert van het provinciaal project Rekrutering & Selectie. 

Iedere politiezone doet een jaarlijkse bijdrage, aangevuld met een bijdrage van de provincie. Deze pot wordt 

binnen onze begroting beheerd en van daaruit worden betalingen gedaan.  

Raadslid Vandenbroucke vraagt waarom HerKo de uitverkorene is. KC Endels meldt dat hij in de stuurgroep 

van het project zetelt. Men zocht een rechtspersoonlijkheid om de financiën te beheren en hij heeft HerKo 

voorgesteld. Raadslid Vandenbroucke vraagt waarom dit op de politieraad moet geagendeerd worden. KC 

Endels antwoordt dat dit moet goedgekeurd worden, zodat het kan betaald worden. Bijzonder rekenplichtige 

Kelchtermans voegt eraan toe dat het aanvankelijk de bedoeling was om via een wachtrekening te werken, 

maar dat dit geen goede manier bleek. HerKo heeft een mandaat gekregen van het bestuur van het project 

om die betalingen te doen.  

 

 

6. Vaststellen mandaat Algemene Vergadering Interleuven 18 januari 2023: besluit 

 

De politieraad, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 26 april 2018 waarbij de toetreding van de politiezone HerKo 

tot Interleuven werd goedgekeurd; 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 28 februari 2019 waarbij de heer Stef Ryckmans werd 

aangeduid als vertegenwoordiger van de politiezone HerKo in de Algemene Vergadering van Interleuven 

voor de legislatuur 2019-2024;  

Gelet op het schrijven van 10 oktober 2022 van Interleuven inhoudende de dagorde van de buitengewone 

en gewone algemene vergadering van 18 januari 2023;  

Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 januari 2023 van 

Interleuven volgende punten bevat: 

1. Samenstelling van het bureau  

2. Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant  

3. Statutenwijziging  

Overwegende dat aansluitend op de buitengewone algemene vergadering de gewone algemene 

vergadering zal doorgaan, met volgende punten:  

1. Samenstelling van het bureau  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 22-06-2022  

3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2023  
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4. Begroting 2023  

5. Vervanging leden raad van bestuur  

6. Diversen  

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Hugo Coomans, Tom De Latte, Gabriëla 

Langmans, Kristin Lercangé, Bart Michiels, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke 

Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem en Maarten Willems. 

Besluit: 

Artikel 1: Het mandaat van vertegenwoordiger Stef Ryckmans inzake de agenda van de buitengewone 

algemene en gewone algemene vergadering van 18 januari 2023 van Interleuven als volgt samen te stellen:  

- Goedkeuring van alle agendapunten. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

7. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 27 oktober 2022 

 

Het verslag van de politieraad van 27 oktober 2022 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

8. Varia 

 

Raadslid De Latte vraagt wat HerKo gaat doen met de politieacties die aangekondigd werden (bv. niet 

verbaliseren van verkeersinbreuken). KC Endels meldt dat hij een uitgesproken mening naar de pers heeft 

verstuurd. Dit soort acties zijn initiatieven genomen door de vakorganisaties en niet door de politie. KC 

Endels laat het aan de individuele beoordeling van iedere inspecteur om al dan niet te verbaliseren. Men 

moet met verstand optreden bij inbreuken die ernstig zijn. De inbreuk moet gestopt worden. Hij rekent op de 

verantwoordelijkheidszin van de medewerkers om dat op een gepaste manier toe te passen. Vorige week werd 

een verkeersactie georganiseerd en er wordt nog steeds geverbaliseerd. KC Endels heeft wel begrip voor de 

situatie.  

Raadslid De Latte informeert of er cijfers beschikbaar zijn over het aantal femicides in Herent. Adviseur 

Symons antwoordt dat er de laatste jaren geen femicide heeft plaatsgevonden op het grondgebied van HerKo 

en vermeldt dat het politiecollege haar goedkeuring heeft gegeven voor een communicatiecampagne om 

burgers aan te sporen feiten van intrafamiliaal geweld te melden. Zo kan een femicide op termijn misschien 

vermeden worden. KC Endels voegt eraan toe dat de dienst Jeugd & Gezin van HerKo dit jaar werd 

uitgebreid met een inspecteur. De campagne heeft als doel om de info bij de juiste doelgroepen te brengen 

zodat de drempel om intrafamiliaal geweld te melden lager wordt.  

Raadslid De Latte verwijst naar zijn melding tijdens de vorige politieraad van de parkeerproblematiek van 

vrachtwagens aan de kant van de Lukoil te Herent. Er werd toen gemeld dat men het Fenomeenteam Verkeer 

daarop ging oriënteren. Burgemeester Pollers geeft aan dat ze erop gelet heeft, maar dat ze niets gemerkt 

heeft van de problematiek. Raadslid De Latte zegt dat hij zal vragen om er foto’s van te laten maken. KC 

Endels stelt zich de vraag of er inderdaad sprake is van een overtreding. Dit wordt bekeken.  

Raadslid Lercangé meldt dat twee burgers haar afzonderlijk hebben aangesproken over de alcoholactie van 

dit weekend. Bepaalde politie-inspecteurs stelden zich blijkbaar niet zo respectvol op door hun manier van 

aanspreken. Er ontbrak de nodige seingeving waardoor de burger verkeerd gereden was en men hierop 

redelijk hard werd aangepakt. KC Endels zal zich bevragen bij de verantwoordelijke officier.  
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KC Endels licht de bouwplannen voor een nieuw politiehuis in Kortenberg toe. Het gebouw heeft drie 

bouwlagen, zal gelegen zijn aan de steenweg waardoor het veel zichtbaarder is en zal voldoen aan de nieuwe 

normen inzake het onthaal.  

Raadslid De Latte vraagt waarom er geen toilet voor bezoekers is voorzien. KC Endels antwoordt dat dit 

niet vervat is in dit concept, maar dat dit nog bekeken wordt met de architect. Raadslid De Latte vraagt 

waarom de fietsenstalling in de diepte is georiënteerd en niet in de breedte. Dit lijkt gemakkelijker. KC Endels 

meldt dat de inrichting zeker en vast nog kan geheroriënteerd worden. Raadslid De Latte vraagt hoe men 

toegang heeft tot de tweede verdieping (die geen deel uitmaakt van het politiehuis). KC Endels meldt dat dit 

voorzien is via het gebouw ernaast. 

Raadslid Vandenbroucke geeft aan dat ze hoopt dat het atrium hopelijk onverhard zal blijven. KC Endels 

bevestigt dit. Het atrium heeft een vochtdoorlaatbare bodem en is bedoeld voor beplanting. Men is verrast 

dat beroep wordt gedaan op plafondverwarming, gezien warme lucht stijgt en dit minder efficiënt is dan 

vloerverwarming. KC Endels meldt dat het architectenbureau zich sterk maakt dat dit wel efficiënt is.  

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u20. 

 

 

 

 

 

Leen Symons Alexandra Thienpont 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 


