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

– René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen 

Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van Meerbeeck en Myriam Van Tricht, raadsleden – Katrijn 

Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige; Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Tom Denon, Katleen D’Haese, Luk Draye, Lutgart Rampelbergh, Jan Schelstraete, 

Marinus van Greuningen en Harold Vanheel, raadsleden. 

Afwezig: Christian Parmentier, raadslid. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u07. 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

Burgemeester-voorzitter Taes meldt dat volgende raadsleden verontschuldigd zijn: Tom Denon, Katleen 

D’Haese, Luk Draye, Lutgart Rampelbergh, Jan Schelstraete, Marinus van Greuningen en Harold Vanheel. 

 

 

1. Schrijven van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen 

betreffende De Grubbe: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld schrijven d.d. 21 maart 2018 van Vlaams minister Jo 

Vandeurzen als antwoord op de brief van de politieraad van 4 januari 2018 betreffende een oplossing voor 

de impact van het ontwerp van jeugddelinquentiedecreet en de toekomstplannen van De Grubbe op de 

politiezone Herent-Kortenberg. 

 

Burgemeester-voorzitter Taes meldt dat aan de politieraadsleden een kopie van twee brieven bezorgd 

werd: de brief over De Grubbe die op 4 januari vanwege de politieraad werd verstuurd naar minister 

Vandeurzen en het antwoord van 21 maart van minister Vandeurzen op de brief. De politiezone heeft 

ondertussen nog andere initiatieven ondernomen, maar voorlopig is er geen concrete oplossing 

voorhanden. De politiezone blijft echter aandringen. Burgemeester-voorzitter Taes kondigt ook aan dat de 

politiezone overweegt om een aansprakelijkheidsvordering in te dienen bij minister van welzijn Vandeurzen 

omdat hij als organiserende minister ook verantwoordelijk is voor het zorgen voor vervoer van de 

jongeren. Er wordt nog gewacht op het antwoord van minister Vandeurzen op de brief die hierover werd 

verstuurd. 
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2. Afsluiten van de jaarrekening van het dienstjaar 2017: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 33-34 en 77-80; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid de artikelen 66 tot 72; 

 Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 van 

de politiezones; 

 Gelet op de ministeriële omzendbrieven PLP 38 van 17 maart 2005 en PLP 38bis van 5 oktober 2005 

betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Chris Taes, Astrid Pollers, René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, 

Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van 

Meerbeeck, Myriam Van Tricht. 

Besluit: 

Artikel 1: De politierekening van 2017 goed te keuren, waarbij het resultaat van de rekening wordt 

vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: 

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2017 

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)                                                              9.619.662,63 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                                                                      6.465.841,40 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)                                                                      3.153.821,23 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)                                                  87.598,75 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)                                                           3.241.419,98 

 

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)                                                       207.144,76 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                                                               207.144,76 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)                                                                         0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)                                         36.560,35 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)                                                     36.560,35 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

Vaste activa                                                                                                                           396.283 

Vlottende activa                                                                                                                 6.818.598 

Totaal van de activa                                                                                                         7.214.881 

 

Eigen vermogen                                                                                                                   6.464.447 

Voorzieningen                                                                                                                          27.000 

Schulden                                                                                                                                 723.434 

Totaal van de passiva                                                                                                        7.241.881 

 

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2017 

 

Exploitatieresultaat                                                                                                                  36.143 
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Uitzonderlijk resultaat                                                                                                            -98.518 

Resultaat van het dienstjaar                                                                                                -62.375 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Alvorens over te gaan tot de stemming over de jaarrekening en de begrotingswijziging licht bijzonder 

rekenplichtige Kelchtermans beide dossiers toe. Het afsluiten van de jaarrekening dient immers te 

gebeuren voor de begrotingswijziging, aangezien het resultaat van de rekening wordt ingeschreven in 

de begrotingswijziging. De rekening sluit wat de gewone dienst betreft, af met een negatief resultaat, 

namelijk - € 25.827,87. Het algemeen begrotingsresultaat is echter goed. HerKo beschikt immers over 

meer middelen dan wat er in de begroting staat: een gewoon reservefonds voor het politiehuis en een 

gewoon reservefonds voor de pensioenen die momenteel het totaalbedrag van € 2.987.000 omvatten. Bij 

de opstelling van de begroting was er een negatief resultaat van - € 500.000 geraamd. Na de 

begrotingswijziging was dit negatief resultaat nog groter, maar nu bij het afsluiten van de rekening 

2017 werd dit teruggebracht tot - € 25.000. De redenen hiervoor zijn enerzijds meer ontvangsten 

(indexatie, dotatie voor Salduz (mag op voorhand niet geraamd worden),…) en anderzijds minder 

uitgaven (voornamelijk personeelsuitgaven).  

 

Hoewel het minimumkader inzake operationeel personeel eind 2016 werd verhoogd van 51 naar 53, 

heeft de politiezone in 2017 nooit 51 operationele medewerkers in dienst gehad. Dit blijft een werkpunt. 

Er is voldoende geld en een goed financieel beheer, nu moet de politiezone nog de nodige medewerkers 

kunnen aanwerven. Indien we het resultaat van de rekeningen inzake de gewone dienst van de afgelopen 

jaren bekijken, dan zien we een negatief resultaat in 2013 (de aanleg van het gewoon reservefonds voor 

het politiehuis Herent) en in 2017 (de aanleg van een gewoon reservefonds voor de pensioenen). Het 

merendeel van de uitgaven gewone dienst betreft nog steeds personeelsuitgaven (ongeveer 80%). Het 

hoog percentage werkingskosten is te wijten aan de huur van het politiehuis Herent. Indien de 

politiezone eigenaar was van het gebouw, dan zou men een lening moeten afbetalen en dan zouden deze 

kosten bij de schulden zitten. De helft van de jaarlijkse kosten voor het politiehuis Herent wordt betaald 

door een overboeking uit het gewoon reservefonds. De kosten voor de verschillende onderdelen blijven 

jaarlijks hetzelfde, enkel de index stijgt. 

 

20u16: Raadslid Lercange vervoegt de vergadering. 

 

Indien we de evolutie van de federale basisdotatie bekijken, dan bemerken we in 2014 en 2015 een 

negatieve groei in absolute cijfers. Vanaf 2016 is er terug een stijging van de federale basisdotatie. De 

uitgaven voor HerKo per inwoner worden bekeken. Deze cijfers komen uit een studie van Belfius, die 

sinds enige tijd beperkt is tot Vlaanderen. Op basis van de rekening 2017 werd er per inwoner € 142 

uitgegeven aan HerKo. Voor cluster 4 is dit gemiddeld (wel gebaseerd op de begroting 2017) € 174. 

Indien we enkel naar de gemeentelijke dotatie kijken, dan is de gemiddelde kostprijs per inwoner in 

HerKo € 90. Voor cluster 4 is dit gemiddeld € 98.  

 

Raadslid Nevens vraagt of het feit dat niet het beoogde aantal medewerkers behaald werd, hier een 

impact op heeft. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans geeft aan dat de gemeentelijke dotatie in het 

begin van het jaar wordt vastgesteld en dat het aantal medewerkers in dienst er bijgevolg geen impact 

op heeft. 

 

Wat het voorstel voor de begrotingswijziging betreft, worden in de ontvangsten voor de gewone dienst 

onder meer de correcties van de dotaties, het resultaat van de rekening 2017 en de tweede schijf van het 
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verkeersveiligheidsfonds 2013 ingebracht. Mogelijks is dit de laatste schijf die de politiezones zelf 

krijgen, nadien gaat dit rechtstreeks naar het Vlaams gewest. Er is nog geen overeenkomst waarin 

wordt vastgelegd dat het Vlaams gewest dit doorstort naar de politiezones. In de uitgaven voor de 

buitengewone dienst wordt het volgende toegevoegd: drie infoschermen, professionele wifi, versnelde 

vervanging interventievoertuig,… De politiezone ontvangt een schadevergoeding van € 24.202 van de 

verzekering voor het interventievoertuig. De totale geplande investering voor de buitengewone dienst 

bedraagt momenteel bijgevolg € 424.500. In de meerjarenplanning wordt steeds slechts een bedrag van 

€ 120.000 voorzien. In de volgende legislatuur zal deze meerjarenplanning herbekeken worden.  

 

Raadslid Nevens vraagt of er geen verzekeringstussenkomst was voor het interventievoertuig dat door 

een ongeval als totaalverlies werd verklaard, indien deze omnium verzekerd was. KC Endels bevestigt 

dat dit inderdaad het geval is en dat de politiezone ongeveer € 24.000 terugkrijgt. Er wordt gevraagd 

naar het overzetten van de huidige mobiele ANPR naar een nieuw voertuig. Er wordt geantwoord dat 

dit te complex zou zijn en dat het ANPR-systeem ook verouderd is.  

 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans meldt ter zitting dat er nog een klein bedrag zou moeten 

toegevoegd worden aan de buitengewone dienst. Het betreft een agendapunt dat verder tijdens de 

politieraad wordt behandeld, namelijk het toetreden van de politiezone als vennoot van Interleuven. 

Hiervoor zou dan een aandeel van € 14,16 moeten aangekocht worden. Het kopen van een aandeel is 

echter een apart artikelnummer in de buitengewone dienst.  

 

Raadslid Vandervelde vraagt waarom de politiezone zou aansluiten bij Interleuven. Burgemeester-

voorzitter Taes antwoordt dat de politiezone dan slechts 6% in plaats van 21% BTW moet betalen voor 

bepaalde diensten. 

 

De politieraadsleden zijn akkoord om €15 extra te voorzien in de buitengewone dienst. 

 

 

3. Begrotingswijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2018: besluit 

 

Begrotingswijziging 2018 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, inzonderheid de artikelen 14 en 15; 

 Gelet op de Ministeriële Omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 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 2018 nr. 1 - gewone dienst, opgemaakt volgens 

de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 12 april 2018 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties, 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 
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- Stemmen voor: Chris Taes, Astrid Pollers, René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, 

Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van 

Meerbeeck, Myriam Van Tricht. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2018 nr. 1 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de politiebegroting 

2018 - 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  

 begroting + - na wijziging  

      

Alg. resultaat begrotingsrekening 2016        

3.179.649,10 

      

3.179.649,10 

(1) 

Resultaat begrotingsrekening 2017 -957.570,71        931.742,84              

0,00 

    -25.827,87 (2) 

         

Alg. resultaat begrotingsrekening 2017       

2.222.078,39 

  

931.742,84 

             

0,00 

    

3.153.821,23 

(3) 

           

      

Begrotingswijziging 2018      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 5.992.434,28 35.136,06 3.681,49 6.023.888,85  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 6.492.145,35 12.000,00 0,00 6.504.145,35  

      

Ontvangsten vorige jaren 0,00 250.869,13 0,00 250.869,13  

Uitgaven vorige jaren 0,00 219,74 0,00 219,74  

      

Ontvangsten overboekingen 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00  

Uitgaven overboekingen 343.000,00 85.312,98 0,00 428.312,98  

Geraamd resultaat van de begroting 2018 -655.711,07 188.472,47 3.681,49 -470.920,09 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 

2018 

2.682.901,14 (5) 

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

 

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Begrotingswijziging 2018 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, inzonderheid de artikelen 14 en 15; 
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 Gelet op de Ministeriële Omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 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 2018 nr. 2 - buitengewone dienst, opgemaakt 

volgens de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 12 april 2018 van de begrotingscommissie, bedoeld bij artikel 11 van het 

Koninklijk Besluit van 5 september 2001; 

 Overwegende dat de politieraadsleden akkoord waren om ter zitting een kleine wijziging aan de 

begrotingswijziging aan te brengen: namelijk de toevoeging aan de buitengewone dienst van een bedrag 

van € 15 voor de aankoop van een aandeel bij Interleuven; 

 Gehoord de vragen en opmerkingen van de diverse politieraadsfracties; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Chris Taes, Astrid Pollers, René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, 

Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van 

Meerbeeck, Myriam Van Tricht. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2018 nr. 2 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de 

politiebegroting 2018 - buitengewone dienst overeenkomstig bijgaande opgave gewijzigd wordt en de 

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

 

 Oorspronkelijke Verhoging Verlaging Begroting  

 begroting + - na wijziging  

      

Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 0,00   0,00 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 

           

Alg. resultaat begrotingsrekening 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2018      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 0,00 24.202,02 0,00 24.202,02  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 315.000,00 109.515,00 0,00 424.515,00  

      

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

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

      

Ontvangsten overboekingen 315.000,00 85.312,98 0,00 400.312,98  

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

Geraamd resultaat van de begroting 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 0,00 (5) 

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

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
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4. Evaluatie actieplannen 2017 en toelichting actieplannen 2018 

 

De politieraad bespreekt de evaluatie van de actieplannen 2017 en de nieuwe doelstellingen van de 

actieplannen 2018 van de politiezone, zoals deze werden goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad van 6 

maart (zie documenten in bijlage). 

 

Wat de resultaten voor de actieplannen 2017 betreft, zijn er geen vragen. 

 

Wat de actieplannen voor 2018 betreft, vraagt raadslid Nevens dat de politiezone ook oog heeft voor het 

leefmilieu. Hij weet dat dit geen prioriteit is en dat dit ook afhangt van de politieman zelf. Er moet echter 

blijvend de nodige aandacht worden geschonken aan netheid, zwerfvuil, afvalverbranding,.... Idem wat 

betreft dierenwelzijn: sommige inspecteurs hebben hier geen voeling mee, anderen wel. Er zijn initiatieven 

van hogerhand om opleidingen te voorzien in het kader van dierenwelzijn, handhaving zwerfvuil,… KC 

Endels antwoordt dat dit terecht een aandachtspunt moet blijven. Op 5 juli neemt de politiezone deel aan 

een toelichting over handhaving tijdens de zwerfvuilweek. Er zal bekeken worden wat de politie kan doen. 

In het korps zijn er twee taakaccenthouders die vanuit hun eigen interesse voor dieren, de kans krijgen om 

zich blijvend te vormen. Zij behandelen een heel aantal dossiers per jaar.  

 

 

5. Jaarverslag 2017 politiezone HerKo 

 

De politieraad bespreekt het jaarverslag 2017 van de politiezone HerKo (zie document in bijlage). 

 

Er zijn geen vragen over het jaarverslag 2017 van de politiezone. Burgemeester-voorzitter Taes bedankt de 

secretaris voor het geleverde werk.  

 

 

6. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop van een 

interventievoertuig: 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 het aanbod van de federale politie, namelijk de Algemene Directie van de Ondersteuning 

en het Beheer, Directie van de Aankopen, die optreedt als opdrachtencentrale voor de aankoop van 

voertuigen; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 22 februari 2018 waarbij het dienstvoertuig Peugeot 508 SW 
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GT (met nummerplaat 1-ECY-532) definitief buiten dienst werd gesteld nadat het door de expert aangeduid 

door de verzekering van de politiezone HerKo ten gevolge van een ongeval op 4 november 2017 als een 

totaalverlies werd verklaard; 

Overwegende dat AXA Verzekeringen heeft gemeld dat de politiezone € 24.202,02 terugkrijgt voor dit 

dienstvoertuig; 

 Overwegende dat de politiezone HerKo dit interventievoertuig wenst te vervangen; 

 Overwegende de overeenkomst DSA 2016 R3 007 van de Federale Politie, Algemene Directie van de 

Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Aankopen die optreedt als opdrachtencentrale; 

 Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van het voertuig wordt geraamd op € 60.000 (incl. 

BTW); 

 Overwegende dat de kosten voor het afsluiten van een onderhouds- en herstelcontract op negen jaar 

en/of 180.000 kilometer zoals voorzien in het raamcontract worden geraamd op € 9.000 (incl. BTW); 

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

330/743-52 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 2018; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Chris Taes, Astrid Pollers, René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, 

Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van 

Meerbeeck, Myriam Van Tricht. 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de aankoop van een interventievoertuig met bijhorend onderhouds- en 

herstelcontract en met volgende voorwaarden: 

- Personenwagen type break met zware motor 

- Benzine 

- Automatische versnellingsbak 

- GPS-systeem 

- Airconditioning 

- Afzonderlijke winterbanden op velg 

- Mistlichten vooraan 

- Radio 

- Parkeersensoren 

- Politiestriping 

- Volledige lichtbalk politie 

- Extra 12V stekker 

- Extra batterij AGM 

- Sirene 

- Corner led lichten 

- Bepantsering van de voorportieren 

- Astrid-politieradio + toebehoren (uitbouw+inbouw) 

- 2 zaklampen + rode toortsen 

- 6kg poederbrandblusser 

- Leeslamp 

- Anti-inbraakfolie op de ruiten 

- Versterkte zetelhoezen 

- Key-out systeem 

- Afscherming binnenruimte en koffer 

- Veiligheidskoffer voor collectief wapen 

voor een geraamd bedrag van € 60.000 (incl. BTW) voor de aankoop van het voertuig. 
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Artikel 2: Voor deze aankoop een beroep te doen op de kaderovereenkomst DSA 2016 R3 007 van de 

Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Aankopen die 

optreedt als opdrachtencentrale. 

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

330/743-52 van de buitengewone begroting voor de aankoop van een interventievoertuig. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Raadslid Ryckmans vraagt waarom er niet gekozen werd voor een SUV. KC Endels geeft aan dat 

kofferruimte bijzonder belangrijk is (om de nodige uitrusting en extra apparatuur te voorzien) en dat een 

SUV minder kofferruimte biedt.  

  

Raadslid Debecker vraagt waarom er niet geopteerd werd voor een VAP. KC Endels meldt dat de 

politiezone streeft naar een mix tussen een aantal combi’s en personenvoertuigen. Op termijn zou de helft 

van de interventievoertuigen een combi moeten zijn. Een personenvoertuig biedt echter iets meer comfort, 

meer motorkracht,… Raadslid Debecker zegt dat meer motorkracht het nodige gevaar met zich meebrengt 

en vraagt of de medewerkers weten wat ze mogen doen indien ze met zwaailicht en sirene rijden. KC 

Endels antwoordt dat de nodige opleidingen worden voorzien, waarin zowel aandacht is voor theorie als 

praktijk. Men rijdt hierbij niet meer op een circuit. Er wordt aandacht besteed aan het effect op het publiek. 

Het accent van de cursussen is bijgevolg verlegd. Raadslid Debecker vraagt zich af of de medewerkers zich 

aan de wegcode houden bij het rijden met sirene en zwaailicht.  

 

 

7. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van ISLP-PC’s en 

schermen: 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 huidige ISLP-PC’s en schermen van de recherche, de verhoorlokalen in het 

politiehuis Herent en de hoofdinspecteur Slachtofferbejegening - Jeugd & Gezin minstens vijf jaar oud zijn; 

 Overwegende dat in totaal 12 ISLP-PC’s en 14 schermen dienen aangekocht te worden; 

 Overwegende dat schermen van 23 inch worden gevraagd; 

 Overwegende dat de configuratie voor de ISLP-PC’s onder meer het volgende moet omvatten: Intel 

Pentium G4560, 8 GB werkgeheugen, harde schijf SSD van 256 GB, besturingssysteem Windows 10, 

DVD, uitbreiding garantie naar 5 jaar en ‘Keep Your Drive’ gedurende vijf jaar; 

 Overwegende dat de federale overheid (via de FOD-FOR overschrijdende raamcontracten) optreedt als 

opdrachtencentrale voor de aankoop van desktop PC’s en dit via het raamcontract met nr. FORCMS-PC-
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093-1; 

 Overwegende dat de federale overheid (via de FOD-FOR overschrijdende raamcontracten) optreedt als 

opdrachtencentrale voor de aankoop van schermen en dit via het raamcontract met nr. FORCMS-AIT-091-

1; 

 Overwegende dat deze raamcontracten eveneens toegankelijk zijn voor de lokale politie; 

 Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van deze ISLP-PC’s en schermen wordt geraamd 

op € 9.500 (incl. BTW); 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van PC’s en schermen voorzien zijn op artikel 

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

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Chris Taes, Astrid Pollers, René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, 

Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van 

Meerbeeck, Myriam Van Tricht. 

Besluit: 

Artikel 1: over te gaan tot de aankoop van 12 ISLP-PC’s en 14 schermen voor een geraamd bedrag van € 

9.500 (incl. BTW); 

Artikel 2: Voor de aankoop van de ISLP-PC’s een beroep te doen op het raamcontract met nr. FORCMS-

PC-093-1 van de federale overheid en voor de aankoop van de schermen een beroep te doen op het 

raamcontract met nr. FORCMS-AIT-091-1 van de federale overheid; 

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.  

 

 

8. Buitendienststelling mobiel systeem van automatische nummerplaatherkenning: besluit 

De politieraad, 

     Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 33; 

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

werd ingesteld op 1 januari 2002; 

     Gelet op de artikelen 234 en 236 van 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 het mobiel systeem van automatische nummerplaatherkenning werd aangekocht in 

2013 voor het bedrag van € 19.442 (incl. BTW) en wordt afgeschreven op een termijn van 10 jaar; 

Overwegende dat deze mobiele ANPR was ingebouwd in het dienstvoertuig Peugeot 508 SW GT (met 

nummerplaat 1-ECY-532), dat ten gevolge van een ongeval bij beslissing van de politieraad van 22 februari 

2018 definitief buiten dienst werd gesteld; 

Overwegende dat de mobiele ANPR nog niet definitief afgeschreven is, maar dat er nog een openstaand 

bedrag van € 9.721 is; 

Overwegende dat er niet wordt geopteerd om de huidige mobiele ANPR in te bouwen in een nieuw 
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voertuig aangezien het systeem verouderd is (momenteel zijn er meer performante systemen op de markt, 

aangezien de ontwikkeling van ANPR-camera’s de afgelopen jaren enorm is geëvolueerd); 

Overwegende dat de huidige mobiel ANPR niet feilloos werkte; 

Overwegende dat het niet rendabel is om het opnieuw in te bouwen in een ander voertuig wegens de 

hoge kostprijs en de verregaande ontmanteling die nodig is van het bestaande voertuig; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Chris Taes, Astrid Pollers, René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, 

Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van 

Meerbeeck, Myriam Van Tricht. 

Besluit: 

Artikel 1: het mobiel systeem van automatische nummerplaatherkenning definitief buiten dienst te stellen.  

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

9. 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 27 oktober 2016 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat een wijkinspecteur vervangen dient te worden; 

 Overwegende dat gevraagd werd of er interne kandidaten waren voor de functie van wijkinspecteur; 

 Overwegende dat twee interventie-inspecteurs kandidaat zijn voor de functie; 

 Overwegende dat indien één van de kandidaten geschikt wordt bevonden, er bijgevolg een betrekking 

van interventie-inspecteur dient vacant verklaard te worden; 

 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 de vacante betrekking wordt gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus; 
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 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; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Chris Taes, Astrid Pollers, René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, 

Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van 

Meerbeeck, Myriam Van Tricht. 

Besluit: 

Artikel 1: dat een betrekking van inspecteur 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. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

10. Publiceren van een betrekking van interventie-inspecteur in de aspirantenmobiliteit: 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 27 oktober 2016 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

    Gelet op de Omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en opleiding 

van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; 

    Gelet op het besluit van de politieraad van 20 oktober 2017 houdende de vacantverklaring van een 

functie inspecteur interventie;  

     Overwegende dat deze vacantverklaring voor de functie van inspecteur interventie werd gepubliceerd in 

de laatste mobiliteitscyclus van 2017 (2017-05) met het reeksnummer 2821; 

     Overwegende dat deze betrekking niet kon worden ingevuld wegens geen geschikte kandidaten;  

     Overwegende dat we binnen de politiezone nood hebben om deze vacante functie van interventie-
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inspecteur (zo snel als mogelijk) in te vullen;  

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Chris Taes, Astrid Pollers, René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, 

Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van 

Meerbeeck, Myriam Van Tricht. 

Besluit: 

Artikel 1: dat een betrekking van inspecteur bij de interventiedienst wordt vacant verklaard in het raam van 

de aan de aspiranten-inspecteur voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding 

wordt georganiseerd. 

Artikel 2: Indien de betrekking niet wordt ingevuld, zal die via een ambtshalve aanwijzing door de Minister 

van Binnenlandse Zaken op grond van artikel VI.II.4ter van de RPPol worden ingevuld. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

KC Endels licht toe dat aangezien er heel wat openstaande plaatsen voor interventie-inspecteur zijn en het 

niet evident is om kandidaten aan te trekken, de politiezone voor één openstaande plaats beroep wil doen 

op de aspirantenmobiliteit. Enkel aspirant-inspecteurs (leerlingen in de politiescholen) kunnen hieraan 

deelnemen. Tijdens de eerste week van hun opleiding kunnen de aspiranten al een plaats vragen bij HerKo. 

Indien er slechts één kandidaat is, dan is de politiezone eraan gehouden deze op te nemen in het korps. 

Deze aspirant zal ook al zijn of haar stages doen in HerKo. De politiezone heeft tot nu toe geen beroep 

gedaan op de aspirantenmobiliteit, maar het wordt te moeilijk om de openstaande plaatsen in te vullen. De 

zone wil dit voor één plaats bijgevolg uitproberen. Er zijn collega-korpschefs die hier enkel positieve 

ervaringen mee hebben. KC Endels geeft aan dat hij zelf alle antecedentenonderzoeken doet en deze 

kandidaten heel actief opvolgt. De korpschef wil deze personen aantrekken. Aangezien het lokale mensen 

betreft, is de kans immers groter dat het blijvers zijn.  

 

Raadslid Vandervelde vraagt waar de inwoners van Herent en Kortenberg dan nu aan het werk zijn. KC 

Endels vermeldt dat een deel niet slaagt en dat de grotere eenheden de geslaagden lokken met premies. 

Raadslid Vandervelde vraagt of de politiezone enkel stagiairs heeft via deze mobiliteit. KC Endels 

antwoordt dat de politiezone jaarlijks sowieso een aantal stagiairs heeft. Raadslid Vandervelde vraagt wat 

er gebeurt indien de politiezone niet tevreden is over de aspirant. KC Endels zegt dat men de aspirant dan 

ook moet aanwerven, dit is een nadeel. Betrokkene moet wel nog zes maanden een probatiestage volgen bij 

HerKo. Tijdens deze periode kan je proberen de kandidaat bij te sturen en eventueel te laten ontslaan. 

Raadslid Vandervelde vraagt of de zone zicht heeft op de resultaten van de toegangsproef. KC Endels 

bevestigt dit.  

 

Raadslid Ryckmans geeft aan dat niet iedere aspirant ervoor open staat om in eigen gemeente 

politieambtenaar te zijn. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ze teveel mensen kennen. KC Endels zegt dat dit 

klopt: werken in de eigen gemeente heeft voordelen en nadelen. Raadslid Nevens vraagt welke taken je een 

aspirant kan laten doen. KC Endels licht toe dat naarmate de opleiding vordert, betrokkene meer 

bevoegdheden krijgt.  

 

 

11. Toetreding politiezone HerKo als vennoot tot Interleuven: 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 
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Herent-Kortenberg werd ingesteld op datum van 1 januari 2002; 

Gelet op de wijziging van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) zoals goedgekeurd door 

het Vlaams Parlement op datum van 27 april 2016; 

Overwegende dat deze wijziging is ingegeven door een streven naar synergiewinsten en dat artikel 10 

van het DIS voortaan voorziet in de mogelijke toetreding van politiezones en hulpverleningszones in een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid; 

Overwegende dat de raad van bestuur van Interleuven in zitting van 08 november 2017 heeft beslist om 

de statuten van Interleuven aan te passen waarbij de mogelijkheid wordt voorzien tot toetreding van de 

politiezones van het arrondissement Leuven en de hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant; 

Overwegende dat de meerderheid van de gemeenteraden reeds hun goedkeuring aan de voorgestelde 

statutenwijziging hebben gegeven; 

Overwegende dat de voorgestelde statutenwijziging wordt voorgelegd ter goedkeuring op de 

buitengewone algemene vergadering van 23 mei 2018; 

Overwegende dat aan de toetredende politiezones en de hulpverleningszone elk één volledig te 

volstorten aandeel van reeks D zal worden toegekend met een nominale waarde van 14,16 euro per 

aandeel; 

Overwegende dat de toetreding als vennoot de politiezone toelaat om gebruik te maken van de 

dienstverlening van Interleuven (zoals de gemeenschappelijke preventiedienst, de dienst ontwerp en 

realisatie en in de nabije toekomst het nieuwe trainingscentrum voor de politie te Goetsenhoven) met de 

grootste administratieve soepelheid (geen procedure overheidsopdrachten noodzakelijk) en tegen de laagst 

mogelijke kosten (vrijstelling van BTW); 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- Stemmen voor: Chris Taes, Astrid Pollers, René De Becker, Kristin Lercangé, Bart Nevens, 

Francis Peeters, Stefaan Ryckmans, Marleen Schouteden, Mia Vandervelde, Stijn Van 

Meerbeeck, Myriam Van Tricht. 

Besluit: 

Artikel 1: Toe te treden als vennoot tot de dienstverlenende vereniging Interleuven vanaf de goedkeuring 

hiervan door de algemene vergadering van Interleuven, en dit door een aandeel van 14,16 euro te 

volstorten. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

12. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 22 februari 2018 

 

Het verslag van de politieraad van 22 februari 2018 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

13. Varia 

 

Raadslid Van Meerbeeck wenst in de toekomst enkel een digitale versie van de documenten voor de 

politieraad te ontvangen. Hier zal voor gezorgd worden. 

  

Raadslid Nevens heeft vernomen dat zowel vorige week als deze week de parking van Everberg aan de E40 

opnieuw gebruikt werd door personen die naar Engeland willen. Hij vraagt naar een stand van zaken na de 

succesvolle acties en het tijdelijk installeren van een camera. Kunnen we nog acties verwachten? KC 

Endels zegt dat er inderdaad een aantal succesvolle acties zijn geweest, met de opmerking dat bepaalde 

lijnbussen vroeger moesten gecontroleerd worden, namelijk al in Kortenberg. Uit de camerabeelden blijkt 

dat de aanwezigheid van transmigranten de laatste tijd fel verminderd is in het woongebied. Door de 
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gemeentelijke diensten werd er kort op de bal gespeeld: het achtergelaten afval werd steeds snel 

opgeruimd. Het AWV speelt ook kort op de bal door voor het nodige snoeiwerk te zorgen en de omheining 

te laten herstellen. AWV zal de omheining vervangen door een ander type omheining van steviger 

materiaal dat moeilijker door te knippen is. De acties blijven doorgaan onder leiding van de Dirco. De 

politiezone blijft hieraan meewerken. Er is een goede samenwerking met de diensten van de federale 

politie. Raadslid Nevens geeft aan dat zowel deze week als vorige week aan hem gesignaleerd werd dat er 

nog steeds transmigranten de wijk doorkruisen. Hij vreest bijgevolg dat het probleem nog niet helemaal 

opgelost is en vraagt om bij het AWV aan te dringen op een snelle vervanging van de omheining. 

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u07. 

 

 

 

 

 

 

Leen Symons Chris Taes 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 


