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

korpschef – Hugo Coomans, Tom De Latte, Tom Denon, Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin 

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

Vanhellemont en Ann Vannerem, raadsleden – Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Leen 

Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Machteld Vandevoorde, Wim Vangoidsenhoven, Hans Vanhoof en Maarten Willems, 

raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u05. 

  

*** OPENBARE VERGADERING*** 

 

1. Evaluatie actieplannen 2021 en voorstelling actieplannen 2022 

 

De politieraad bespreekt de evaluatie van de actieplannen 2021 en de nieuwe actieplannen voor 2022. 

 

Adviseur Symons licht de actieplannen toe aan de hand van een presentatie (zie bijlage). Iedere zes jaar 

dient iedere politiezone een zonaal veiligheidsplan op te stellen waarin de prioriteiten voor de volgende zes 

jaar worden vastgelegd. Voor het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone HerKo werden 

volgende prioriteiten vastgelegd: enerzijds verkeer, inbraken en andere diefstallen, intrafamiliaal geweld 

en overlast (wat betreft veiligheid en leefbaarheid), anderzijds interne communicatie, werkprocessen en 

integriteitsbeleid (wat betreft interne werking). Ieder jaar wordt er voor deze prioriteiten een actieplan met 

concrete operationele doelstellingen opgesteld.  

Wat betreft het actieplan verkeer, zijn het lage aantal flitsuren te wijten aan het feit dat verschillende 

medewerkers die opgeleid waren om te flitsen, aan de slag zijn gegaan bij een andere politiedienst. 

Ondertussen zijn er dit jaar opnieuw verschillende medewerkers opgeleid om te flitsen, wat voor 2022 

opnieuw moet leiden tot een stijging van het aantal flitsuren. Wat het aantal geregistreerde 

verkeersongevallen betreft, zien we voor 2020 en 2021 een duidelijke impact van corona (beperkingen 

inzake verplaatsingen): de cijfers zijn – zeker inzake ongevallen met enkel stoffelijke schade – opvallend 

gedaald.  

Wat het actieplan ‘Inbraken en andere diefstallen’ betreft, werden er in 2021 omwille van corona en de 

functiewijziging van de diefstalpreventieadviseur geen preventie-activiteiten of infosessies inzake BIN 

georganiseerd. De opfrissingscursus inzake sporenopname en eerste vaststellingen bij een inbraak wordt 

voorzien in de tweede helft van 2022, met medewerking van het labo van de federale gerechtelijke politie.  

In 2021 werden er 119 inbraken (inclusief pogingen) geregistreerd binnen HerKo. Dit was het laagste 

aantal sinds de oprichting van de databank inzake inbraken in gebouwen van het Arrondissementeel 

InformatieKruispunt Leuven van de federale politie.  
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Binnen het actieplan Intrafamiliaal geweld (IFG) werd de doelstelling inzake het bekijken welke dossiers in 

aanmerking komen voor de Ketenaanpak IFG, behaald. Deze Ketenaanpak betreft een multidisciplinaire 

aanpak van verschillende actoren (justitie, politie, hulpverlening,…) waarvoor complexe IFG-dossiers 

waarbij problemen zijn op verschillende leefdomeinen en waarbij bestaande hulpverlening tot nu toe geen 

soelaas heeft geboden, in aanmerking komen.  

 

KC Endels wijst erop dat het feit dat veel doelstellingen niet of slechts gedeeltelijk behaald werden, te 

wijten was aan capaciteitstekort. De resultaten zijn niet mooi, maar de politiezone wenst transparant te 

zijn. Adviseur Symons voegt er nog aan toe dat de uitvoering van deze actieplannen slechts een deel is van 

alle taken die worden uitgevoerd (interventies, kantschriften, adrescontroles, onthaal, …). 

 

Raadslid Vandenbroucke vraagt of ruwweg kan weergegeven worden waar de beschikbare capaciteit 

allemaal naartoe gaat. KC Endels meldt dat we dit in grote lijnen kunnen weergeven en dat dit wordt 

bekeken tegen een volgende politieraad.  

 

 

2. Jaarverslag 2021 politiezone HerKo 

 

De politieraad bespreekt het jaarverslag 2021 van de politiezone. 

 

 

3. Begrotingswijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2022: besluit 

 

Begrotingswijziging 2022 nr. 1 – gewone dienst: 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 algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

 Gelet op de Ministeriële Omzendbrief PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezone; 

 Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van de politiezone om bepaalde 

begrotingsposten op de gewone begroting te wijzigen; 

 Overwegende het ontwerp van de begrotingswijziging 2022 nr. 1 - gewone dienst, opgemaakt volgens 

de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 2 juni 2022 van de begrotingscommissie; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

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

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2022 nr. 1 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de politiebegroting 

2022 - gewone dienst overeenkomstig bijgaande opgave gewijzigd wordt en de nieuwe uitkomst van de 

begroting vastgesteld wordt zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 

 

 Oorspronkelijke Verhoging Verlaging Begroting  
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 begroting + - na wijziging  

      

Alg. resultaat begrotingsrekening 2020 4.478.221,01 0,00 0,00 4.478.221,01 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2021 -695.791,10 1.299.612,95 0,00 603.821,85 (2) 

         

Alg. resultaat begrotingsrekening 2021 3.782.429,91 1.299.612,95 0,00 5.082.042,86 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2022      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 6.388.573,84 101.384,76 0,00 6.489.958,60  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 7.360.303,72 217.087,48 107.357,08 7.470.034,12  

      

Ontvangsten vorige jaren 0,00 104.186,45 0,00 104.186,45  

Uitgaven vorige jaren 0,00 327,50 0,00 327,50  

      

Ontvangsten overboekingen 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00  

Uitgaven overboekingen 185.230,00 45.914,00 0,00 231.144,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2022 -990.959,88 -57.757,77 -107.357,08 -941.360,57 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 4.140.682,29 (5) 

(3)=(1)+(2)     (5)=(3)+(4)      

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Begrotingswijziging 2022 nr. 2 – buitengewone dienst: 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 algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

 Gelet op de Ministeriële Omzendbrief PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezone; 

 Overwegende dat het noodzakelijk is voor de goede werking van de politiezone om bepaalde 

begrotingsposten van de buitengewone begroting te wijzigen; 

 Overwegende het ontwerp van de begrotingswijziging 2022 nr. 2 - buitengewone dienst, opgemaakt 

volgens de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 2 juni 2022 van de begrotingscommissie; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

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

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2022 nr. 2 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de 

politiebegroting 2022 - buitengewone dienst overeenkomstig bijgaande opgave gewijzigd wordt en de 

nieuwe uitkomst van de begroting vastgesteld wordt zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 



 4 

 

 Oorspronkelijke Verhoging Verlaging Begroting  

 begroting + - na wijziging  

      

Alg. resultaat begrotingsrekening 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 

           

Alg. resultaat begrotingsrekening 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2022      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 185.230,00 45.914,00 0,00 231.144,00  

      

Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00  

      

Ontvangsten overboekingen 185.230,00 45.914,00 0,00 231.144,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 0,00 (5) 

(3)=(1)+(2)     (5)=(3)+(4)      

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans licht de inhoud van de begrotingswijziging toe aan de hand van een 

presentatie (zie bijlage). Wat de uitgaven betreft is er een overboeking van bijna € 46.000 van de gewone 

dienst naar de buitengewone dienst voor de financiering van bijkomende investeringen. Daarnaast dient er 

minder uitgegeven te worden aan de lonen van de operationele medewerkers (door een latere instroom) en 

meer uitgegeven aan de lonen van het burgerpersoneel doordat binnenkort een extra medewerker voor het 

zonesecretariaat wordt aangeworven. Er dient tevens € 56.000 voorzien te worden voor het project 

Rekrutering & Selectie van de provincie Vlaams-Brabant. Hierbij worden extra middelen ingezet om 

mensen te rekruteren bij de politie. De financiering van dit project verloopt via een wachtrekening van 

HerKo, maar wordt gedragen door alle deelnemende politiediensten en de provincie. Er wordt ook extra 

budget voorzien voor de aankoop van kledij (onder andere doordat het burgerpersoneel ook wordt 

uitgerust met sportkledij) en voor de hogere kosten voor het verbruik van elektriciteit, brandstof,… 

Wat de ontvangsten betreft, wordt onder meer het resultaat van de jaarrekening van het dienstjaar 2021 en 

een tweede schijf van het Verkeersveiligheidsfonds van 2017 ingebracht in de begrotingswijziging. We 

vinden hier de terugvordering van de kosten voor het project Rekrutering & Selectie terug. Door 

problemen met de nieuwe loonmotor, dient er ook loon teruggevorderd te worden.  

De politiezone HerKo beschikt over een financiële buffer om toekomstige uitdagingen aan te gaan, zoals de 

indexverhoging van de lonen, de verhoging van de patronale bijdragen (deze werden verhoogd met 1,5%, 

in 2023 komt hier nog eens 2% bij) en de uitvoering van de sectorale akkoorden van 2018. Hierdoor zijn er 

vanaf november maaltijdcheques voor de operationele medewerkers en de calog-medewerkers. Momenteel 
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is men aan het onderhandelen over nieuwe sectorale akkoorden. De uitvoering van de eerste fase wordt 

gesubsidieerd door de federale overheid. Deze subsidie dekt 60% van de extra uitgaven ten gevolge van de 

sectorale akkoorden van 2018.  

Raadslid Lissens vraagt of de stijgende kosten voor de lonen en de voertuigen volgend jaar een effect 

zullen hebben op de bijdrage van de gemeente. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans antwoordt dat men 

werkt aan een actualisering van het financiële meerjarenplan, maar dat HerKo beschikt over een goede 

buffer. HerKo beschikt ook nog over een gewoon reservefonds voor de financiering van de patronale 

bijdragen, waarvan gebruik kan gemaakt worden.  

 

4. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop van twee elektrische 

wijkvoertuigen: 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; 

     Overwegende dat de politiezone HerKo twee wijkvoertuigen dient te vervangen en deze wenst te 

vervangen door twee elektrische wijkvoertuigen; 

     Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van beide voertuigen wordt geraamd op € 110.000 

(incl. BTW); 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 7 april 2022 waarbij op basis van de raamovereenkomst 

LPA/2016/219 uitgeschreven door de politiezone Antwerpen Veth Automotive Belgium NV werd 

aangeduid als integrator voor de aankoop van twee elektrische wijkvoertuigen; 

Overwegende dat de zone immers over onvoldoende know-how inzake elektrische voertuigen beschikt 

om zelf de procedure te doen en tevens de administratieve taken in dit dossier wenst te verminderen; 

Overwegende dat deze integrator de procedure tot aankoop van deze voertuigen voor de politiezone 

HerKo zal voeren en bijgevolg het lastenboek zal opstellen; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

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

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem. 

     Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van de dienstvoertuigen voorzien zijn op artikel 

330/743-52 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 2022; 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de aankoop van twee elektrische wijkvoertuigen, waarvan het basisvoertuig dient 

te voldoen aan volgende voorwaarden:  

• 5-deurs 
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• Witte buitenkleur, inclusief witte bumpers 

• Ingebouwde navigatie 

• Parkeersensoren voor- en achteraan 

• Automatische airconditioning 

• Cruise control 

• Minimum 1x USB-lader 

• Donker getinte ruiten 

• Set winterbanden 

• Rubber matset voor- en achteraan 

• Basis een batterij van minimum 40 kWh. Graag ook de optie aanbieden voor een batterij met een 

groter vermogen en rijbereik.  

Voor de ombouw wordt onder andere het volgende gevraagd: 

• Leveren en plaatsen politiestriping 

• Leveren en plaatsen van lichtweerkaatsende signalisatie Klasse 3 op voor- en achterbumper – 

Oranje kleur 

• Leveren en plaatsen van een signalisatiepack voor een middelgroot interventievoertuig 

• Leveren en plaatsen van geintegreerde LED lichten in de voor- en achterlichten (type corner led)  

indien technisch mogelijk 

• Versterkte lederen zetel voor de chauffeur, anti-inbraakfolie op alle ruiten (behalve voorruit), 

bepantsering in de voordeuren, overbouw bestaande radio, secundair stroomcircuit met tweede 

batterij,… 

voor een geraamd bedrag van € 110.000 (incl. BTW) voor de aankoop van beide voertuigen. 

Artikel 2: Als wijze van gunnen voor deze opdracht gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting 2022 op het artikelnummer 

330/743-52 van de buitengewone begroting voor de aankoop van twee elektrische wijkvoertuigen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

5. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden audiovisueel verhoorlokaal recherche: 

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; 

Overwegende dat het huidige audiovisueel verhoorlokaal van de recherche werd geïnstalleerd in 2012 
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en ondertussen verouderd is; 

Overwegende dat het videoverhoorsysteem opnames moet maken van een technische professionele 

kwaliteit en dat de volledige installatie / het volledige aanbod minstens dient te bestaan uit onderstaande 

componenten: 

1. 2 PZT camera’s (bestuurbare camera die horizontaal en verticaal kan bewegen en in/uit kan 

zoomen 

2. 1 Overzichtscamera 

3. 2 Monitoren 

4. 1 Gerichte microfoon 

5. Systeem voor opslag 

6. Software en (andere) hardware 

7. Aan / uit switch 

8. Opleiding 

9. Onderhoudscontract 

Overwegende dat er hiervoor twee burelen dienen uitgerust te worden: de verhoorkamer en de 

observatiekamer: 

In de verhoorkamer: 

• Twee PTZ camera’s gericht op de verhoorde om deze in detail in beeld te brengen met alle 

details met betrekking tot lichaamstaal 

• Eén overzichtscamera 

• Eén microfoon naast verhoorde en verhoorders 

• Indicatorlampje  

In de observatiekamer:  

• Installatie alle nodige netwerkelementen 

• Monitoren 

• Aan / uit switch 

     Overwegende dat de totale kostprijs voor de installatie van een nieuw audiovisueel verhoorlokaal wordt 

geraamd op € 18.000 (incl. BTW); 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

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

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem. 

     Overwegende dat de nodige kredieten voor de installatie van een audiovisueel verhoorlokaal voorzien 

zijn op artikel 330/743-53 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 2022; 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de aankoop, levering en installatie van video- en audiomateriaal voor de 

inrichting van een verhoorlokaal voor de recherche volgens de voorwaarden hierboven beschreven en voor 

een geraamd bedrag van € 18.000 (incl. BTW).   

Artikel 2: Als wijze van gunnen voor deze opdracht gebruik te maken van ‘aanvaarde factuur’. 

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting 2022 op het artikelnummer 

330/743-53 van de buitengewone begroting voor de installatie van een audiovisueel verhoorlokaal voor de 

recherche. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

Raadslid Delatte vraagt wat er met het oude materiaal van het audiovisueel verhoorlokaal wordt gedaan. 

KC Endels meldt dat dit buiten dienst wordt gesteld. Het is nog niet duidelijk wat we ermee gaan doen: 

mogelijks vernietigen of afvoeren. 
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Aangezien de installatie van een nieuw audiovisueel verhoorlokaal gekoppeld is aan een uitbreiding van de 

beschikbare ruimte voor de recherche omwille van de uitbreiding van het aantal personeelsleden van de 

recherche van zes naar acht, vraagt raadslid Delatte of de politie niet voorzien was op een uitbreiding van 

het personeel. KC Endels geeft aan dat je steeds 10% extra ruimte moet voorzien naar de toekomst toe, 

maar een aanpassing van de ruimte was nodig. De twee bijkomende medewerkers moeten voldoende plaats 

hebben om hun werk op een comfortabele manier te kunnen doen en het was ook van belang om de gehele 

recherche in één ruimte te kunnen houden. De ruimte zal ook opgefrist worden.  

Raadslid Delatte vraagt of het zin heeft om te investeren in een nieuw lokaal in Herent als er een nieuw 

gebouw wordt voorzien in Kortenberg. KC Endels antwoordt dat het nieuw gebouw in Kortenberg een 

wijkkantoor wordt, waarin twee à drie verhoorlokalen zullen voorzien worden. Het audiovisueel 

verhoorlokaal (wat niet iedere politiezone heeft) wordt voornamelijk bediend door de recherche, die in 

Herent gevestigd is.  

 

6. Buitendienststelling  ICT-materiaal: 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 het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

Overwegende dat een computer van het type HP Elite 7500 Series MT aangeschaft in 2013 

(inventarisnummer PC001887) verouderd is;  

 Overwegende dat de harde schijf van deze computer nog steeds politionele informatie kan bevatten en 

bijgevolg verwijderd en vernietigd dient te worden; 

 Overwegende dat dit materiaal volledig afgeschreven is; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

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

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem. 

 

Besluit: 

Artikel 1: een computer van het type HP Elite 7500 Series MT aangeschaft in 2013 (inventarisnummer 

PC001887) wordt buiten dienst gesteld.  

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

7. Buitendienststelling logistiek materiaal : 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; 
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 Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

 Overwegende dat het logistiek materiaal, overeenkomstig de lijst in bijlage, versleten, verouderd en/of 

niet meer bruikbaar/herstelbaar is, waardoor het buiten dienst gesteld dient te worden; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

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

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: Het logistiek materiaal, overeenkomstig de lijst in bijlage, wordt buiten dienst gesteld: 

Materiaal Aankoopjaar 

28 vergaderstoelen 2005 

4 bureaustoelen 2007 

Vouwmachine Uchida F-43/N Ideal 2005 

Sypmodium smartboard iD 350 recherche 2007 

Maglite laadstation met 5 lampen 2005 

2 meetwielen met koffer 2003 

4 Granville fietsen Coppermine 2002 

1 damesfiets Granville Quebec 2007 

Beamer Canon LV-7265 2007 

Parot Car Kit 2009 

Gsm-uitlezer UFED 2010 

8 kogelwerende vesten 2011 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Delatte vraagt of de fietsen die verkocht worden, volledig versleten zijn. KC Endels zegt dat de 

fietsen redelijk goed in orde zijn. Het zijn geen gestripete fietsen. Ze kunnen misschien geschonken worden 

aan organisaties zoals VELO of aan een opleiding tot fietsenmaker.  

KC Endels vermeldt dat op de kogelwerende vesten een vervaldatum staat. Een kogelwerend vest bestaat 

uit Kevlar-platen. De hechting tussen de lagen is na negen jaar niet meer gegarandeerd, waardoor de 

opvangcapaciteit vermindert. Dan wordt de vest enkel nog steekwerend. De vesten gaan terug naar de 

firma waar de politiezone ze heeft gekocht, en worden waarschijnlijk gerecycleerd.  

 

8. Bekrachtiging vacantverklaring van een functie van medewerker zonesecretariaat (contract 

onbepaalde duur): 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 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; 
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 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 januari 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 de Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de 

etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen 

inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in 

de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 28 januari 2021 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 15 december 2016 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van medewerker van het zonesecretariaat; 

 Overwegende dat de zes betrekkingen van medewerker van het zonesecretariaat momenteel ingevuld 

zijn, maar dat een medewerkster omwille van medische redenen bepaalde taken niet meer op zich kan 

nemen (o.a. onthaalbeurten) en omwille van haar medische problematiek regelmatig afwezig is; 

 Overwegende dat er bijgevolg nood is aan een bijkomende medewerker om de onthaalbeurten te kunnen 

inplannen en om de verschillende taken te verdelen en aldus de continuïteit van de werking van het 

zonesecretariaat te verzekeren; 

 Overwegende dat aangezien de politieraad pas eind juni plaatsvond, het aangewezen was dat het 

politiecollege deze betrekking vacant verklaarde, zodat snel kon gestart worden met de 

aanwervingsprocedure; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

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

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: het besluit van het politiecollege van 19 mei 2022 waarin een betrekking van medewerker 

zonesecretariaat – niveau C contractueel vacant werd verklaard (contract onbepaalde duur) d.m.v. externe 

aanwerving via de website ‘jobpol’, te bekrachtigen.  

Artikel 2: Voor het selecteren van de kandidaten wordt de selectiecommissie die werd samengesteld bij 

politieraadsbesluit van 21 april 2022 samengeroepen. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

9. Delegatie aan het politiecollege wat betreft de aanwerving van een medewerker zonesecretariaat: 

besluit 

 

De politieraad, 

 Gelet op de Wet van 07 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; 
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Gelet op de Wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen van Binnenlandse Zaken waarbij 

artikel 56 (betreffende de aanwerving of benoeming van de leden van de lokale politie (met uitzondering 

van de officieren)) van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De gemeenteraad of de politieraad kan, per lopende 

legislatuur, die bevoegdheid delegeren, naar gelang van het geval, aan de burgemeester of het 

politiecollege. Wanneer de burgemeester of het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de 

rangorde opgesteld na de selectieprocedure, blijft de gemeenteraad of de politieraad bevoegd”; 

Overwegende dat dit artikel aan de politieraad eveneens toelaat om aan het politiecollege een beperkte, 

welomschreven delegatie te verlenen;  

Gelet op het besluit van het politiecollege van 19 mei 2022 waarbij een contractuele betrekking van 

medewerker zonesecretariaat (contract onbepaalde duur) werd vacant verklaard; 

Overwegende dat voor een goede werking van de dienst de medewerker zo snel mogelijk wordt 

aangeworven; 

 Overwegende dat de selectiegesprekken plaatsvinden in de zomer, maar dat de volgende politieraad pas 

plaatsvindt op 27 oktober; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

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

Kristien Goeminne, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem. 

Besluit: 

Artikel 1: delegatie te verlenen aan het politiecollege om over te gaan tot de aanwerving van een 

medewerker zonesecretariaat (contract onbepaalde duur). 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

10. Huisvesting wijkdienst Kortenberg: besluit 

 

Het politiecollege licht het dossier inzake de huisvesting van de wijkdienst Kortenberg toe. 

 

De politieraad, 

Overwegende dat er verschillende redenen zijn voor een herinrichting of herlocatie van het politiehuis 

Kortenberg: 

Overwegende dat het onthaal van het politiehuis Kortenberg op termijn dient aangepast te worden om 

volgende redenen: 

• De ingang van het onthaal van de politie aan de achterkant van het Administratief Centrum komt 

niet tegemoet aan het streven van de politiezone HerKo om een zichtbare, bereikbare en 

toegankelijke politieorganisatie te zijn 

• De huidige oppervlakte van het onthaal is te beperkt waardoor er onvoldoende zitplaatsen zijn en 

onvoldoende privacy 

• Nieuwe nationale minimale normen inzake de beveiliging van het onthaal van politiegebouwen 

sinds 2019, die vóór 2029 dienen gerealiseerd te worden  

Overwegende dat door de noodzakelijke verhuis van de personeels-, logistieke en financiële dienst naar 

het politiehuis Herent (waar immers de meeste medewerkers zijn tewerkgesteld die regelmatig deze 

diensten dienen te contacteren), het bestaande politiehuis Kortenberg te groot is qua oppervlakte en niet 

logisch is ingedeeld;  

Overwegende dat het huidige politiehuis Kortenberg niet meer tegemoet komt aan de noden inzake 

elektriciteit, sanitair, vloer- en wandbekleding,… en onvoldoende energie-efficiënt is. Momenteel stellen 

zich volgende problemen binnen het politiehuis: weinig ramen en weinig lichtinval, slechte geluidsisolatie 
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tussen de verschillende ruimtes, aan de achterzijde van het gebouw (aan de bibliotheek) kunnen er geen 

ramen geopend worden,… 

Overwegende dat er momenteel voor het personeel van het AC enkel binnen het gedeelte van de politie 

douches aanwezig zijn. Gemeentepersoneel wordt bijgevolg toegang verschaft (na aanbellen) om zich te 

kunnen douchen, wat zorgt voor een veiligheidsprobleem. Een herlocatie van het politiehuis Kortenberg 

zou dit probleem oplossen, doordat de douches dan volledig geïntegreerd kunnen worden binnen het AC en 

gemakkelijk toegankelijk zijn voor het gemeentepersoneel.  

Overwegende dat de gemeente Kortenberg op de site van het voormalige Belgostock-gebouw aan de 

Leuvensesteenweg een nieuw gebouw wenst te vestigen waarin verschillende diensten kunnen gehuisvest 

worden; 

Overwegende dat hierin ook een nieuw politiehuis voor Kortenberg kan onderdak krijgen; 

Overwegende dat een nieuw gebouw voor het politiehuis Kortenberg te verkiezen is boven een renovatie 

van het huidige gebouw, aangezien dit toelaat op een flexibele manier realisatie te geven aan de behoeften 

van een modern politiegebouw; 

Overwegende dat bij een renovatie, er bovendien gedurende een bepaalde periode bureelcontainers dienen 

voorzien te worden zodat de dienstverlening voor de inwoners van Kortenberg niet in het gedrang komt, 

wat een bijkomende kost betekent; 

Overwegende dat de site ‘Belgostock’ een betere ligging (zichtbaarheid van het politiehuis) biedt, maar 

dat men zich nog steeds dichtbij het Administratief Centrum bevindt; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Alexandra Thienpont, Astrid Pollers, Tom De Latte, Tom Denon, Kristien Goeminne, 

Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes 

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Bieke Vanhellemont en Ann Vannerem. 

- Onthouden zich: Hugo Coomans 

Besluit: 

Artikel 1: principieel akkoord te gaan om de piste om een nieuw politiehuis Kortenberg onder te brengen in 

het nieuwe gebouw dat de gemeente Kortenberg zal vestigen op de site van het oude Belgostock-gebouw 

aan de Leuvensesteenweg, te laten bekijken.  

Artikel 2: dat een raming van de kosten dient meegedeeld te worden aan de politieraad, alvorens verdere 

besluitvorming plaatsvindt, en dat de politieraad op de hoogte dient gehouden te worden van de voortgang 

van het dossier.  

Artikel 3: Dit besluit wordt met 14 stemmen voor en één onthouding goedgekeurd.  

 

Burgemeester-voorzitter Thienpont meldt dat de piste om een nieuw politiekantoor in Kortenberg te 

bouwen, is ingegeven door een aantal factoren. Het is de visie van het college dat de politie zichtbaar moet 

zijn. Momenteel ligt de ingang van het politiehuis Kortenberg aan de achterkant van het Administratief 

Centrum. Destijds was deze keuze misschien ingegeven omwille van discretie, maar nu heerst de visie dat 

een politiekantoor mag gezien worden. Bovendien is de oppervlakte van het onthaal van het huidige 

politiehuis te beperkt en zijn er verschillende mankementen (het is een afgeleefd gebouw, er zijn ramen die 

niet open kunnen). Doordat de personeels-, financiële en logistieke dienst verhuist is naar het politiehuis 

Herent, is er momenteel ook heel wat verloren ruimte in het politiehuis van Kortenberg. Om de hoek van 

het gemeentehuis is er aan de Leuvensesteenweg naast de ING-bank een braakliggend terrein (waar het 

voormalige Belgostock-gebouw gevestigd was), waar de gemeente een nieuw gebouw (met onder andere 

als mogelijke piste een politiehuis) gaat vestigen.  

Raadslid Vandervelde vraagt of er een doorgang wordt voorzien voor burgers die het politiebureau 

bezoeken. KC Endels meldt dat zij rond moeten wandelen. Raadslid Vandervelde vraagt of je hiermee de 

toegankelijkheid verhoogt. KC Endels antwoordt dat dit het geval is. Je moet momenteel de ingang al 
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kennen om deze te vinden en je moet steeds door een donker steegje. Indien men een nieuw politiehuis 

vestigt aan de steenweg, zal men visueel sterk aanwezig zijn in het centrum.  

Raadslid Vandenbroucke vraagt welk budget hiervoor wordt gereserveerd. Burgemeester-voorzitter 

Thienpont meldt dat dit voor het gehele gebouw momenteel geraamd is op 2 miljoen euro. Men is aan het  

uitklaren met de financiële diensten hoe dit voor het politiehuis Herent is verlopen. In Herent werd er voor 

het gebouw De Kouter wel gebruik gemaakt van een AGB. Dit zal niet het geval zijn in Kortenberg.  

Raadslid Vandenbroucke geeft aan dat het niet duidelijk is over wat de politieraad moet stemmen. 

Burgemeester-voorzitter Thienpont geeft aan dat het gaat over een principieel akkoord. Raadslid 

Vandenbroucke vraagt of een deel van de diensten in het politiehuis Herent terug overgeplaatst worden 

naar Kortenberg. KC Endels antwoordt dat dit niet het geval is. Het politiegedeelte zou slechts een deel 

van een gebouw zijn dat meerdere functies zou hebben en is enkel bedoeld voor de wijkdienst. Raadslid 

Vandenbroucke acht 2 miljoen euro wel veel. KC Endels wijst erop dat het gaat over speciale technieken, 

camerabewaking, toegangscontrole, een energiezuinig gebouw,… (nvdr: de raming van 2 miljoen euro is 

bedoeld voor het gehele gebouw, niet enkel voor het politiegedeelte).  

Raadslid Vandenbroucke vraagt wat er zal gebeuren met het gebouw dat leeg komt te staan. Burgemeester-

voorzitter Thienpont geeft aan dat dit op termijn zal geïntegreerd worden in het gemeentehuis. De dienst 

burgerzaken, die zich nu op de eerste verdieping bevindt, is vragende partij om zich beneden te vestigen. 

Ook de bib zal uitgebreid worden.  

Raadslid Coomans vraagt of er een besluit nodig is als het enkel over een kennisgeving gaat. KC Endels 

meldt dat aan de politieraad wordt gevraagd of men akkoord is om deze piste verder te bekijken. Indien de 

plannen verder gevorderd zijn, dan wordt dit opnieuw voorgesteld aan de politieraad. Burgemeester 

Pollers voegt eraan toe dat in dit ontwerpbesluit naar een akkoord wordt gevraagd om deze piste verder te 

onderzoeken en nog niet een akkoord om deze piste te realiseren.  

Raadslid Delatte acht het contradictorisch dat het akkoord wordt gevraagd om deze piste te onderzoeken, 

maar dat er al een artikel in de krant ‘nieuw wijkkantoor aan Leuvensesteenweg’ is verschenen. 

Burgemeester Pollers meldt dat het wettelijk verplicht is om in iedere gemeente een wijkkantoor te 

voorzien. Het huidige is niet goed gelegen en nu biedt zich via de gemeente Kortenberg een opportuniteit 

aan op de site van Belgostock. Deze piste wordt nu bekeken, dan kan berekend worden hoeveel dit gaat 

kosten voor HerKo.  

Raadslid Delatte vraagt of er nog andere opties zijn. Burgemeester Pollers antwoordt dat de politie kan 

blijven in het huidige gebouw. KC Endels voegt eraan toe dat de huidige lokalen kunnen gerenoveerd 

worden, maar dat dit ook een grote investering zou vragen.  

 

11. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 21 april 2022 

 

Het verslag van de politieraad van 21 april 2022 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

12. Varia 

 

Raadslid Vandenbroucke meldt dat alle Herentse gemeenteraadsleden een mail hebben ontvangen over de 

hulpverleningszone waarin wordt vermeld dat het aantal brandweerlieden wordt teruggeschroefd. 

Burgemeester Pollers antwoordt dat dit foute info betreft. Het aantal operationelen gaat op geen enkel 

moment naar beneden. Raadslid Vandenbroucke vraagt of een onderbemanning van de brandweer 
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mogelijks een impact kan hebben op de werking van de politie. KC Endels antwoordt dat dit niet het geval 

is, de rol van de politie beperkt zich bij dergelijke gebeurtenissen tot het regelen van het verkeer.  

Burgemeester-voorzitter Thienpont meldt dat het politiecollege en de korpschef samen met het 

politiecollege en de korpschef van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen (BHK) door de 

gouverneur afgelopen dinsdag uitgenodigd waren op het provinciehuis om na te gaan of een associatie of 

fusie van beide politiezones zinvol zou zijn. KC Endels voegt eraan toe dat geïnformeerd werd naar de 

bereidheid tot het laten opmaken van een haalbaarheidsstudie om na te gaan of een associatie of fusie 

wenselijk, haalbaar en betaalbaar is. De gouverneur coördineert dit. Het laten uitvoeren van een 

haalbaarheidsstudie verplicht geen enkele gemeente tot iets. Men kan ermee stoppen of op het einde van de 

studie zeggen dat men niet akkoord is. Het politiecollege van HerKo heeft formeel zijn toestemming 

gegeven om een haalbaarheidsstudie op te starten. Op 27 juni staat dit punt geagendeerd op het 

politiecollege van de politiezone BHK. Mogelijk wordt daar dezelfde beslissing genomen. In de loop van 

september wordt dit formeel gemeld aan de politieraad. Er zal een stuurgroep samengesteld worden met 

vertegenwoordigers van beide politiezones. Op allerlei vlakken zullen gegevens ingezameld worden. Dit 

moet tegen juli 2023 leiden tot een rapport dat opnieuw aan beide colleges wordt voorgelegd en waarbij 

een keuze moet gemaakt worden. Men kan niets doen. Men kan een associatie opstarten waarbij iedere 

zone haar eigenheid behoudt en waarbij eerder op logistiek, financieel en personeelsvlak wordt 

samengewerkt. Fusie is de meest vergaande vorm. Dan heeft men meer dan een jaar om gestalte te geven 

aan die nieuwe entiteit.  

Raadslid Vandervelde vraagt waarom er met deze zone een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd en 

bijvoorbeeld niet met Zaventem of Kampenhout. KC Endels meldt dat de politiezones Kastze en Zaventem 

tot een ander gerechtelijk arrondissement behoren en dat een fusie dan niet mogelijk is.   

Raadslid Lissens acht de timing verwonderlijk. Een fusie van gemeenten zou moeten komen voor een fusie 

van politiezones.   

Raadslid Vandervelde vraagt of dit initiatief een financiële doelstelling heeft, namelijk kostenbesparend. 

KC Endels antwoordt dat dit kostenbesparend zou kunnen zijn, maar dat dit niet de hoofdreden is. 

Burgemeester Pollers voegt eraan toe dat de FOD Binnenlandse Zaken de gouverneurs de opdracht heeft 

gegeven om te kijken waar er fusies van politiezones mogelijk zijn. KC Endels zegt dat men nu nog op 

vrijwillige basis tot een fusie kan komen. Later wordt men misschien gedwongen tot een fusie. In een groter 

geheel kan men efficiënter werken en is er meer mogelijkheid tot specialisatie. In een kleine zone wordt een 

tekort aan personeel onmiddellijk betaald. In een groter geheel is het uitvallen van een aantal mensen 

makkelijker op te vangen.  

Burgemeester Pollers geeft aan dat men ook kritisch moet zijn en bezorgdheden moet uiten. Het fijne aan 

een haalbaarheidsstudie is dat de provincie een groot deel van het werk doet. Het is bovendien een 

interessante oefening. Raadslid Vandenbroucke meent dat er waarschijnlijk een voorkeur voor één of 

andere oplossing zal zijn vanuit de provincie.  Burgemeester Pollers vermeldt dat de provincie het rapport 

opstelt. Men moet zelf kritisch zijn en input geven.   

Raadslid Lissens vraagt of er voldoende personeel voorhanden is om het project uit te voeren. Men 

antwoordt dat dit inderdaad bekeken moet worden. Raadslid Lissens verwijst naar het principieel akkoord 

van daarnet om de piste te laten onderzoeken voor een nieuw wijkkantoor in Kortenberg. Valt dit te rijmen 

met een haalbaarheidsstudie? KC Endels antwoordt dat er sowieso in ieder gemeente een 

wijkkantoor/onthaalpunt moet zijn en dat dit bijgevolg niet beïnvloed wordt door een haalbaarheidsstudie. 

Raadslid Delatte verwijst naar het feit dat gezegd werd dat de gouverneur moet bekijken of er meer fusies 

mogelijk zijn en dat men beter zelf kan kiezen. KC Endels vermeldt dat het de opdracht is van de 
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gouverneur om de politiezones kritisch te bekijken en eventuele samenwerking te stimuleren. We kiezen ook 

voor een studie met de politiezone BHK omdat de politiezone Leuven uitgesloten is aangezien dit een 

centrumstad is (wat een volledig andere externe context betreft) en omdat de politiezone VODI ongeveer 

vier jaar geleden een fusie achter de rug heeft en er bij deze zone momenteel geen behoefte zal zijn naar 

een nieuwe fusie.  

Raadslid Delatte vraagt of er geen samenwerkingsverbanden kunnen zijn met bv. Zaventem of 

Kampenhout. KC Endels antwoordt dat er enkel een haalbaarheidsstudie mogelijke is met politiezones van 

hetzelfde gerechtelijk arrondissement.  

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans vermeldt dat de politiezone AMOW een associatie heeft met de 

politiezones TARL en Dilbeek en dat het vooral operationele diensten zijn die samenwerken 

(verkeersdienst, Officier van Gerechtelijke Politie (OGP) van wacht). De afzonderlijke politiezones blijven 

dan bestaan. KC Endels vermeldt dat HerKo al op verschillende vlakken formeel samenwerkt met Haacht 

(permanentie Officier van Bestuurlijke politie (OBP), permanentie slachtofferbejegening,…).  

Raadslid Delatte vraagt of het politiehuis Herent dan een wijkkantoor wordt. Burgemeester Pollers 

antwoordt dat dit bekeken wordt in de haalbaarheidsstudie. Blauw op straat is heel belangrijk.  

Raadslid Vandenbroucke acht de volgorde een beetje vreemd. Indien nu al beslist wordt tot een fusie van 

politiezones, dan worden fusies met bepaalde gemeenten misschien uitgesloten. Burgemeester Pollers 

meldt dat voor fusies van gemeenten er nog een lange weg te gaan is. Gemeenten kunnen trouwens van de 

ene politiezone naar de andere overgaan. Raadslid Vandenbroucke wijst erop dat HerKo een rijke 

politiezone is met een gezonde financiële reserve. Hoe zit dat bij de andere politiezone? KC Endels meldt 

dat dit het voorwerp zal uitmaken van de haalbaarheidsstudie. 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21u50. 

 

 

 

 

 

Leen Symons Alexandra Thienpont 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 

 

 


