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

korpschef – Hugo Coomans, René De Becker, Frie De Greef, Tom De Latte, Tom Denon, Gabriëla 

Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia 

Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey, raadsleden 

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

Afwezig: Maarten Willems, raadslid. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u10. 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

1. Toelichting resultaten Veiligheidsmonitor (bevolkingsbevraging) 

 

Beleidscoördinator Leen Symons geeft een toelichting over de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2018 

(zie bijlage), waarbij een groot aantal inwoners van Herent en Kortenberg bevraagd werden over 

verschillende thema’s (buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, tevredenheid over de politiezone, kennis 

wijkinspecteur,…). 

 

Raadslid De Greef geeft aan dat onveiligheid veel te maken heeft met perceptie. Tijdens de ontvangst van 

nieuwe inwoners vorige week zaterdag in het politiehuis Kortenberg, werd door de politiemedewerker 

vermeld dat er in Kortenberg twee aspecten belangrijk zijn: een grote inbrakenplaag door Oost-Europese 

dievenbendes (wat nu minder zou zijn) en hangjongeren. Men moet echter oppassen met dergelijke 

clichébeelden en men moet aandacht hebben voor de manier van communiceren. Er bestaan geen 

hangjongeren, dit zijn jongeren die zich in de publieke ruimte bevinden. Indien men geen cijfers weergeeft, 

dan geeft men een vertekend beeld. KC Endels antwoordt dat er nota wordt genomen van deze 

bemerkingen en dat men hier in de toekomst op zal letten.   

Raadslid Vandenbroucke vraagt of men bij de taken van de politie ieder fenomeen als heel belangrijk kon 

aanduiden. Dit was inderdaad het geval.  

Raadslid Vandervelde vraagt zich af hoe er kan gewerkt worden aan de lagere tevredenheid over de 

snelheid van tussenkomst. Burgemeester-voorzitter Pollers voegt eraan toe dat de tevredenheid over de 

snelheid van de tussenkomst een subjectief gegeven is. Adviseur Symons geeft aan dat wat de interventies 

betreft, er info over de aanrijtijden aangeleverd wordt door de 101-centrale.    

Raadslid Vanhoof vraagt of er vergeleken kan worden met vorige jaren. Adviseur Symons meldt dat er in 

2011 ook een bevolkingsbevraging werd georganiseerd, maar dat de vragenlijst niet helemaal hetzelfde 

was.   
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Raadslid Ryckmans vindt het belangrijk dat er gewerkt wordt op de kennis van de inwoners van de 

wijkinspecteur, aangezien 51% de wijkinspecteur blijkbaar niet kent. 

Raadslid Vandenbroucke geeft aan vooral de aspecten ‘kennis van de wijkinspecteur’ en ‘bereikbaarheid’ 

belangrijk te vinden.  

Raadslid De Latte vraagt of de volledige cijfers kunnen ter beschikking gesteld worden. Adviseur Symons 

geeft aan dat alle cijfers binnenkort gepubliceerd worden op de website van de federale politie. De 

politieraadsleden zullen hiervan op de hoogte gesteld worden.  

 

 

2. Bestek samenaankoop verzekeringen: kennisgeving 

 

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 verzekeringscontracten eind 2019 aflopen en we in de loop van 2019 

verplicht zijn om opnieuw de markt te consulteren inzake onze verzekeringen;  

Gelet op het besluit van de politieraad van 25 april 2019 waarbij aan de politiezone Zennevallei een 

mandaat werd gegeven om op te treden als aankoopcentrale voor de politiezone HerKo voor wat betreft een 

overheidsopdracht voor risicoverzekeringen: arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en 

rechtsbijstand, patrimonium (brandverzekering en alle risico's (elektronica)), globale vlootpolis en omnium 

dienstverplaatsingen; 

Overwegende dat de politiezone Zennevallei zal gebruikmaken van een openbare procedure met 

Europese publicatie, met de prijs als enige gunningscriterium; 

Overwegende dat toen werd afgesproken dat het lastenboek inzake deze overheidsopdracht voor 

verzekeringscontracten ten informatieve titel zou worden voorgelegd aan de politieraad;  

Neemt kennis van: 

Artikel 1: het bestek voor de overheidsopdracht met als voorwerp ‘Samenaankoop verzekeringen voor 

politiezones binnen de provincie Vlaams-Brabant’. 

 

 

3. Vaststelling opdrachtbrief van de korpschef: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 
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 Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 december 2001 tot inplaatsstelling van de lokale politiezone 

Herent-Kortenberg; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 waarbij het mandaat van de heer Walter Endels als 

korpschef van de lokale politie HerKo voor vijf jaar hernieuwd werd met ingang van 1 juli 2018; 

Gelet op artikel 72 van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van 

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

politiediensten (Exodus-wet) dat bepaalt dat: 

• het mandaat van korpschef wordt uitgeoefend in overeenstemming met de opdrachtbrief waarin 

de te bereiken doelstellingen van het mandaat zijn vervat en de ter beschikking gestelde 

middelen met dewelke de doelstellingen moeten worden nagestreefd; 

• de opdrachtbrief in overeenstemming is met het nationaal en zonaal veiligheidsplan; 

• de opdrachtbrief, op voorstel van de korpschef, door de politieraad wordt vastgesteld; 

Gelet op de opdrachtbrief opgesteld door korpschef Walter Endels naar aanleiding van zijn derde 

mandaat van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De 

Greef, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: de opdrachtbrief van de korpschef, die als bijlage wordt toegevoegd aan dit besluit, vast te 

stellen; 

Artikel 2: dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid Denon geeft aan dat blauw op straat van belang is. De helft van de inwoners kent zijn wijkagent 

niet. Hier moet meer op ingezet worden. Bij de wijziging van het circulatieplan in Veltem was er bijna geen 

blauw zichtbaar op straat. Wijkinspecteurs zijn ook weinig aanwezig op publieke evenementen.  

 

4. Deelname trainingscentrum Goetsenhoven: 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 tot inplaatsstelling van de lokale politiezone 

Herent-Kortenberg; 

 Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad d.d. 22.01.2019 onder nummer 0010782; 

Overwegende dat Interleuven als dienstverlenende vereniging tot doel heeft de deelnemers bij te staan bij 

de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, de samenwerking tussen 

deelnemers te bevorderen en het nemen van initiatieven voor de ontwikkeling van de deelnemers en dit 

binnen diverse beleidsdomeinen en dit tevens met betrekking tot de organisatie en uitbating van een 

intergemeentelijke trainingscentrum voor politiediensten (artikel 3 statuten IL); 

Overwegende dat het gebouw, Aarschotsesteenweg 210 te Leuven, waarin de huidige schietstand is 

ondergebracht,  door de provincie Vlaams-Brabant is verkocht aan “EcoWerf” die het pand aangekocht 

heeft om het te integreren in haar masterplan voor de vernieuwing en uitbreiding van de site aldaar; 
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Overwegende dat de bestaande site door de politiediensten nog kan worden gebruikt tot de realisatie van 

het nieuwe trainingscentrum te Goetsenhoven; 

Overwegende dat aldus de nood bestond voor het oprichten van een nieuw trainingscentrum en dit 

binnen het beperkte tijdskader; 

Overwegende dat Interleuven op vraag van en in overleg met de deelnemers, projecten in eigen beheer 

kan realiseren en als intergemeentelijke dienstverlenende vereniging dan ook het best geschikt is om, 

namens en ten behoeve van de aangesloten deelnemers, te zorgen voor de oprichting van een nieuw 

trainingscentrum; 

Overwegende dat Interleuven over een jarenlange ervaring (53 jaar) beschikt met betrekking tot de 

realisatie van bouwprojecten en de ontwerpen door de eigen diensten kan laten opmaken en opvolgen; 

Overwegende dat de inplanting van het trainingscentrum voorzien is en in uitvoering is op de eigen 

terreinen van Interleuven die hiertoe werden verworven van het Ministerie van Defensie; 

Gelet op de Omzendbrief GPI 48 d.d. 17.03.2006 - betreffende de opleiding en training in 

geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten; 

Overwegende dat de politiezones te kennen geven dat zij volgens de Welzijnswet dienen in te staan voor 

de vorming, opleiding en bijscholing van politiemensen onder meer op het vlak van het gebruik van 

vuurwapens, gevechtstechnieken en tactische trainingen en hiertoe noodzakelijkerwijze dienen te 

beschikken over aangepaste faciliteiten; 

Overwegende dat dit alle betrokken politiezones aanbelangt; 

Overwegende dat het Overleg van de Korpschefs van het Arrondissement Leuven (OKAL) d.d. 

12.02.2015 en 21.03.2019 kennis heeft genomen van de plannen van Interleuven welke ook werden 

besproken tijdens meerdere vergaderingen van het Burgemeestersoverleg regionale samenwerking arr. 

Leuven; 

Overwegende dat Interleuven dan ook heeft beslist om in eigen beheer te zorgen voor het ontwerp en de 

oprichting van het nieuwe trainingscomplex en al een aanvang heeft genomen sinds 01.01.2019 waarbij het 

einde van de bouwwerken is voorzien maart/april 2020; 

Overwegende dat, gelet op de uitzonderlijke uitgaven die de oprichting van voormeld centrum met zich 

meebrengt, voor alle gebruikers de financieringskost (investeringstoelage) zal worden opgenomen in de 

gebruikersprijs van het trainingscentrum; 

Overwegende dat de beschikbaarheid als volgt is bepaald:  

• Drie tijdsblokken:  

voormiddag 08:00 tot 12:00 uur 

namiddag 12:30 tot 16:30 uur  

avond 17:00 tot 19:00 uur  

• Max. 36 personeelsleden / tijdsblok van 4 of 2 uur   

Overwegende dat de kostprijs als volgt is bepaald:  

• Ganse trainingscomplex 1250,00€ per tijdsblok van 4 uur (AM – PM)  

• Ganse trainingscomplex 625,00€ per tijdsblok van 2 uur (PM 17-19 uur)  

• Compartiment vuurwapen: 750,00€/4 uur,  375,00€/2 uur  

• Compartiment niet vuurwapen: 150,00€/4 uur, 75,00€/2uur  

• Compartiment tactiek: 400,00€/4uur, 200,00€/2 uur    

Overwegende dat de investering is gebaseerd op de deelname van alle 10 politiezones (deelnemers) in 

Oost-Brabant waarbij de ingebruikname van het nog op te richten trainingscentrum dient plaats te vinden 

na de realisatie van het nieuwe trainingscentrum;  

Overwegende dat de exploitatietoelage jaarlijks zal worden bepaald op basis van een open 

boekhouding en dat al het mogelijke zal worden gedaan om de exploitatiekost op een aanvaardbaar niveau 

te houden in samenspraak met alle politiezones; 
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Overwegende dat Interleuven wel over de zekerheid dient te beschikken dat minstens de bij haar 

aangesloten politiezones (deelnemers) zullen gebruikmaken van het trainingscentrum; 

Overwegende dat aan de politieraad aldus wordt gevraagd om zich hiertoe te engageren voor een 

periode, later ook vermeld bij het onderschrijven van een gebruikersovereenkomst; 

Op voorstel van het politiecollege;  

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De 

Greef, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan met de oprichting en exploitatie van een nieuw trainingscentrum te 

Goetsenhoven door Interleuven waarvan de voorwaarden en modaliteiten nog verder dienen te worden 

bepaald. 

Artikel 2: akkoord te gaan om de politiezone gebruik te laten maken van het nieuwe trainingscentrum te 

Goetsenhoven in een samenwerking met andere politiezones. Er zal dan gebruik gemaakt worden van het 

ganse trainingscomplex voor de periode van ingebruikname van het trainingscentrum tot en met 31.12.2025 

(met een stilzwijgende verlenging voor een volgende bestuursperiode). 

Artikel 3: het politiecollege te gelasten met het uitvoeren van deze beslissing. 

Artikel 4: dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

KC Endels licht toe dat het trainingscentrum in opbouw is en dat tot nu toe gebruik wordt gemaakt van de 

gebouwen van Interleuven langs de vaart. Dit zal het geval zijn tot half 2020. Vervolgens heeft Ecowerf 

andere plannen met de site. Er wordt momenteel een gloednieuw centrum gebouwd op voormalig militair 

domein. HerKo wenst gebruik te maken van dit nieuwe trainingscentrum. De politiezone maakt al 18 jaar 

deel uit van de samenwerking en levert ook monitoren geweldsbeheersing. De detailmodaliteiten van de 

samenwerking worden nog uitgewerkt.   

Raadslid De Latte vraagt of dit trainingscomplex enkel bedoeld is voor politiezones. KC Endels meldt dat 

het centrum open staat voor een ruimer publiek aan veiligheidsdiensten en militaire diensten, maar niet 

voor het grote publiek.  

Raadslid Vandenbroucke informeert naar het budget dat hiervoor moet voorzien worden. KC Endels meldt 

dat dit op jaarbasis iets minder dan 18.000 euro zal zijn voor het gebruik van het complex. Op een paar 

duizend euro na is dit duurder dan nu, maar het betreft ook een gloednieuw complex. 

Raadslid De Latte geeft aan dat alles nu betaald wordt door Interleuven en dat de politiezones huur 

betalen aan Interleuven. Wat indien de politiezones zelf betalen? KC Endels vermeldt dat een schietstand 

ongelofelijk duur is inzake onderhoud, technische kosten, ventilatiesysteem,… De stad Leuven heeft een 

doorgeeflening aangegaan en heeft deze doorgegeven aan Interleuven die het complex bouwt. De 

politiezones huren vervolgens. Er was eerst een voorstel van mede-eigenaarschap, maar dit bleek een 

gigantisch juridisch kluwen en een duurder verhaal, waardoor men deze piste heeft verlaten. De totale kost 

is ongeveer 6,5 miljoen euro. Het wordt beheerd en uitgebaat door Interleuven en dit is ook het 

gemakkelijkste. De politiezone betaalt een huurprijs en levert monitoren. De politiezone AMOW heeft 

bijvoorbeeld een eigen schietstand en dit is een dure onderneming. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans 

voegt eraan toe dat dit wel kostendekkend is. Indien men zelf over een schietstand beschikt, dan hoeft men 

geen verplaatsingen te doen.  
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5. Vaststellen mandaat Algemene Vergadering Interleuven 11 september 2019: besluit 

 

De politieraad, 

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

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 

Gelet op het schrijven van 23 mei 2019 van Interleuven inhoudende de dagorde van de bijzondere 

algemene vergadering van 11 september 2019 zoals deze ter goedkeuring werd voorgelegd aan de raad van 

bestuur op 22 mei 2019 met de volgende agenda: 

1. Samenstelling van het bureau 

2. Statutenwijziging – verlenging bestaansduur intercommunale  

3. Geen verlenging deelnemer Social 

4. Vervanging leden raad van bestuur 

5. Varia 

Overwegende dat de termijn waarvoor Interleuven werd opgericht en zoals verlengd een einde neemt 

op 10 november 2019. Op de bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 zal worden 

voorgesteld om de bestaansduur van de dienstverlenende vereniging te verlengen voor een nieuwe periode 

van 18 jaar vanaf 10 november 2019. 

Overwegend dat het evaluatierapport met ondernemingsplan en de nota van te ontwikkelen activiteiten 

en strategie volgend boekjaar deel uit maakte van het verlengingsdossier bestaande uit:  

o Verlenging - IL beleidsnota; 

o Interleuven: Uw partner in efficiënt lokaal bestuur. (Portfolio voorjaar 2019 - verlengstuk van uw 

lokaal bestuur); 

o Verlenging - financieel beleidsplan cijfers; 

o Verlenging - beleidsplan verlenging financiën; 

o IL statutenwijziging en aangepaste tabel exclusiviteitsovereenkomsten. 

Overwegende dat de politieraad deze agendapunten heeft besproken; 

Gelet op de bespreking; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De 

Greef, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

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

algemene vergadering van 11 september  2019 Interleuven als volgt vast te stellen: 

- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering. 

Artikel 2: dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Raadslid De Latte heeft enkele vragen over de bijlagen bij dit besluit. In de beleidsnota van Interleuven 

wordt vermeld dat ‘de termen frontoffice en backoffice in de toekomst belangrijker worden’. Er zal ook 

gewerkt worden rond een beperkt aantal grote projecten. KC Endels deelt mee dat de schietstand een goed 

voorbeeld hiervan is. Het is een groot project met veel impact.  

Raadslid De Latte merkt op dat in de statuten van Interleuven wordt opgenomen dat de deelnemer die 

uitgesloten wordt, moet betalen voor deze uitsluiting. Burgemeester-voorzitter Pollers geeft aan dat dit 

aansluit bij het principe van een intercommunale. Indien er een deelnemer minder is, dan vallen de kosten 

op de andere deelnemers. Deze lijden schade, die wordt verhaald op de deelnemer die uitgesloten werd of 

die uittreedt.  
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6. Buitendienststelling  informaticamateriaal : 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 deel van het informaticamateriaal, overeenkomstig de lijst in bijlage, versleten, 

verouderd en/of niet meer bruikbaar/herstelbaar is, namelijk: 

- 3 laptops 

- 45 desktops 

- 23 schermen 

- 6 printers 

- 2 servers 

 Overwegende dat de harde schijven van deze computers nog steeds politionele informatie kunnen 

bevatten en bijgevolg verwijderd en vernietigd dienen te worden; 

 Overwegende dat dit materiaal volledig afgeschreven is; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De 

Greef, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: Het informaticamateriaal, overeenkomstig de lijst in bijlage, wordt buiten dienst gesteld en wordt 

(indien nog bruikbaar) aangeboden aan het OCMW, scholen,…. 

 

Soort Merk Type Aankoopdatum Serienummer Nummer 

inventaris 

Laptop Dell Latitude E6500  91Q7B4J 
 

Printer/fax canon multipass L60  98FA1278 
 

desktop fujitsu-siemens scenic  680737 
 

desktop fujitsu-siemens celcius  ykea013053 
 

desktop fujitsu-siemens celcius  ykea013047 
 

monitor hp L1710  3cq8421dkm 
 

desktop fujitsu-siemens esprimo  yk3j015942 
 

desktop fujitsu-siemens senyc D  ybpp197247 
 

desktop fujitsu-siemens celcius  ykea013051 
 

desktop fujitsu-siemens celcius  ykea013049 
 

desktop fujitsu-siemens celcius  ykea013050 
 

desktop fujitsu-siemens esprimo  yk3j015939 
 

desktop priminfo / 27/06/2011 91650690 pc002020 

desktop priminfo / 7/07/2012 91824106 pc001726 

desktop priminfo /  91926015 pc001722 

desktop priminfo /  91824082 pc001722 
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desktop priminfo / 7/07/2012 91824086 pc001728 

desktop priminfo /  91650702 pc001725 

desktop priminfo /  91650662 
 

desktop priminfo /  91650678 
 

desktop hp 
 

29/03/2013 czc313499j pc001886 

desktop priminfo / 16/04/2013 91961060 pc001730 

printer hp laserjet p3005n  cnk1p78848 
 

monitor fujitsu-siemens b172  yefq032922 
 

printer hp inkjet 1200  th5a1430f7 
 

desktop hp compaq 6200 pro  czc2174dk3 
 

monitor fujitsu-siemens b172  yefq032914 
 

printer hp laserjet 3006n  cnpfd34498 
 

desktop priminfo /  91650442 
 

desktop priminfo /  91650714 pc001721 

desktop priminfo /  91650734 
 

desktop fujitsu-siemens esprimo  yk3j015947 
 

desktop hp compaq 6200 pro 
 

czc2174dk6 pc001885 

desktop hp compaq 6200 pro 27/04/2012 czc2174dk5 pc001883 

desktop priminfo / 
 

91650670 
 

desktop priminfo / 27/06/2011 91650738 pc002051 

desktop priminfo / 
 

91650710 pc002043 

desktop priminfo / 27/06/2011 91650650 pc002054 

desktop priminfo /  91650718 
 

desktop priminfo /  91650658 
 

desktop priminfo /  91650682 
 

desktop priminfo /  91650726 
 

desktop priminfo /  91650666 pc002044 

desktop priminfo /  91650730 
 

desktop priminfo /  91650698 pc002040 

desktop priminfo /  91650674 pc002041 

desktop priminfo /  91650642 
 

desktop priminfo /  91650706 pc002042 

desktop priminfo /  91650654 
 

monitor hp L1710  3cq8421dkp 
 

monitor hp L1710  3cq84214rb 
 

monitor hp L1710  3cq8421dky 
 

monitor hp L1710  3cq8421dfd 
 

monitor hp L1710  3cq8421dkl 
 

monitor philips brilliance 190c  dl4a0939984892 
 

monitor novita LM1902  cbcmc64d000325 
 

monitor samsung syncmaster E2220 
 

cb22h9fb207308b MON001727 

monitor samsung syncmaster E1920 
  

MON001379 

monitor samsung syncmaster E1920 
   

monitor samsung syncmaster E1920 
  

MON001710 

monitor samsung syncmaster E1920 
  

MON001721 

monitor samsung syncmaster E1920 
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monitor samsung syncmaster E1920 
  

MON001712 

monitor samsung syncmaster E1920 
  

MON001722 

monitor samsung syncmaster E1920 
   

monitor samsung syncmaster E1920 
   

monitor samsung syncmaster E1920 
  

mon001711 

monitor samsung syncmaster E1920 
  

mon001657 

monitor samsung syncmaster E1920 
   

desktop priminfo / 
 

91824094 
 

desktop fujitsu-siemens esprimo 18/10/2006 yk3j015943 
 

printer hp laserjet p3005n 
 

ckn1n47674 
 

Laptop acer aspire 1400 
   

Laptop asus pc900 
 

870aaq175093 
 

Desktop Fujitsu-Siemens esprimo  yk3j015941 
 

Desktop Fujitsu-Siemens Esprimo  yk3j015944 
 

Printer HP Officejet 100  

Mobile printer 

 MY252810XG  

Server HP   GB8848AXH3  

Server HP   GB8737V81K  

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

7. Buitendienststelling dienstvoertuigen: 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 volgende voertuigen volledig afgeschreven zijn: 

o Functievoertuig van de korpschef VW Jetta met nummerplaat 463-BVQ - eerste ingebruikname 

12/07/2010 en totaal aantal kilometers 199.800 

o Interventievoertuig VW T5 Bureel met nummerplaat 576-BGG - eerste ingebruikname 22/01/2010 

en totaal aantal kilometers 222.665 

o Interventievoertuig VW Passat Break met nummerplaat 105-CEW - eerste ingebruikname 

08/11/2010 en totaal aantal kilometers 224.964 

Overwegende dat al deze voertuigen diesels zijn en buiten dienst worden gesteld omdat ze versleten 

zijn; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 
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  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De 

Greef, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: het functievoertuig VW Jetta (463-BVQ), het interventievoertuig VW T5 Bureel (576-BGG) en 

het interventievoertuig VW Passat Break (105-CEW) definitief buiten dienst  te stellen. 

Artikel 2: Er wordt nagegaan of andere instanties (brandweer, PIVO,…) interesse hebben voor de 

overname van de voertuigen. Indien niet, dan wordt aan de logistieke dienst de opdracht gegeven de 

verkoop van de voertuigen te organiseren. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

8. Goedkeuring functieprofielen: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

 Gelet op de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakverenigingen van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de Wet van 24 maart 1999 tot 

regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de 

politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 februari 2001 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van 

artikel 3, eerste lid, 1°, van de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 

en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

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

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse ander bepalingen met betrekking tot de 

politiediensten; 

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

van de politiediensten; 

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

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

maatregelen; 

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

personeelsformatie, waarbij een functie van interventie-inspecteur werd omgezet naar een hoofdinspecteur 

voor het Lokaal Informatiekruispunt (LIK); 

 Overwegende dat er voor iedere functie binnen de politiezone een functieprofiel wordt opgesteld waarin 

onder meer de taken, vaardigheden en attitudes worden omschreven;  

 Overwegende dat voor deze functie nog geen functieprofiel werd opgesteld; 

 Overwegende dat de hoofdinspecteur LIK onder de rechtstreekse leiding valt van de coördinator 

Informatiegestuurde Politiezorg; 

 Overwegende dat dit functieprofiel bijgevolg diende aangepast te worden; 

 Gelet op de raadpleging van de vakbonden; 
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 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De 

Greef, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: De volgende functieprofielen die als bijlage gaan bij dit besluit, goed te keuren: 

- Hoofdinspecteur Lokaal Informatiekruispunt 

- Coördinator Informatiegestuurde Politiezorg 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Raadslid Delatte vraagt of er in de functieprofielen niet iets wordt opgenomen inzake ICT. Adviseur 

Symons antwoordt dat voor beide functies een goede kennis van bepaalde informaticatoepassingen wordt 

gevraagd (o.a. Word, Excel, Powerpoint en de politietoepassing ISLP).  

Raadslid Vandenbroucke vraagt om enkele afkortingen in de functieprofielen toe te lichten, zoals KLFP, 

BNIP en OBP. KC Endels meldt dat KLFP een databank betreft, waarin verplicht alle klachten en 

felicitaties dienen geregistreerd te worden. Het is een databank voor het Comité P en voor de tuchtraad om 

het klachtenbeheer binnen de politiezones in beeld te brengen. Men schrijft dan aanbevelingen om een 

zekere uniformiteit in het klachtenbeheer te brengen. BNIP betekent Bijzonder Nood- en Interventieplan, 

dat toegespitst is op een bepaalde situatie, bedrijf of gebouw, bv. voor het rusthuis te Herent, De Grubbe, 

D’Ieteren. OBP staat voor officier van bestuurlijke politie.  

 

 

9. Vacantverklaring van een betrekking commissaris van politie - coördinator Interventie & 

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 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 

KB 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 het besluit van de politieraad van 7 juli 2005, houdende de samenstelling van de plaatselijke 

selectiecommissie voor betrekkingen van commissaris van politie; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 25 april 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 
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 Overwegende dat de huidige coördinator Interventie & Recherche gestart is aan haar opleiding tot 

hoofdcommissaris en de politiezone hoogstwaarschijnlijk zal verlaten in maart 2020; 

 Overwegende dat de politiezone wegens het beperkt aantal beschikbare commissarissen deze functie nu 

al wenst vacant te verklaren; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 24 oktober 2013 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van coördinator Interventie & Recherche; 

 Overwegende dat voor de goede werking van de dienst er zo snel mogelijk een nieuwe commissaris 

dient aangesteld te worden; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De 

Greef, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: Een betrekking van commissaris van politie - coördinator Interventie & Recherche vacant te 

verklaren in de eerstvolgende mobiliteitscyclus. 

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 7 juli 2005, samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

10. Vacantverklaring van een betrekking van hoofdinspecteur LIK: besluit  

 

Dit agendapunt is niet meer van toepassing. 

 

 

11. Vacantverklaring van twee betrekkingen van interventie-inspecteur: besluit  

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

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

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

van de politiediensten; 

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

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

politiediensten; 

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

personeelsleden van de lokale politie; 

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

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

 Gelet op de Omzendbrief GPI 15 van 24 februari 2002 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 

verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 20 februari 2014 houdende de goedkeuring van het 

functieprofiel van interventie-inspecteur; 
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 Gelet op het besluit van de politieraad van 25 april 2019 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie van de lokale politie HerKo; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst mobiliteit aanvraagt; 

 Overwegende dat een inspecteur van de interventiedienst eind 2018 de functie van wijkinspecteur heeft 

overgenomen van een inspecteur die sinds begin april gebruikmaakt van het stelsel van non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering (NAVAP); 

 Overwegende dat deze interventie-inspecteur dient vervangen 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 betrekkingen worden gepubliceerd in de volgende mobiliteitscyclus van 

2019; 

 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; 

 Overwegende dat indien deze betrekkingen niet kunnen ingevuld worden via de klassieke mobiliteit, 

deze plaatsen zullen opengesteld worden in de aspirantenmobiliteit; 

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De 

Greef, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: dat twee betrekkingen van inspecteur bij de interventiedienst worden vacant verklaard bij 

mobiliteit. 

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

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

politieraadsbesluit van 15 juni 2006, samengeroepen. 

Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

12. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 25 april 2019 

 

Het verslag van de politieraad van 25 april 2019 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

13. Varia 

 

Raadslid Vandervelde informeert naar het ernstig feit dat recent in Erps-Kwerps heeft plaatsgevonden en 

vraagt of er nog nieuws is over het onderzoek. KC Endels geeft aan dat het inderdaad over ernstige feiten 

gaat en meldt dat het onderzoek loopt en gevoerd wordt door de lokale recherche onder leiding van het 

parket. Het dossier slorpt momenteel de volledige recherchecapaciteit op. Vandaag heeft er een 

coördinatievergadering plaatsgevonden en werden de verschillende pistes bekeken.  
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*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

[…] 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

 

17. Wijziging personeelsformatie: besluit 

 

De politieraad,  

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

op twee niveaus;  

    Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

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

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

personeelsleden van de lokale politie;  

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

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

politiediensten;  

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

van de politiediensten;  

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

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

maatregelen;  

    Gelet op de personeelsformatie van HerKo, zoals vastgesteld bij politieraadsbesluit van 25 april 2019, 

waarin het operationeel kader als volgt is samengesteld: vier officieren (= één hoofdcommissaris en drie 

commissarissen), 12 middenkaderleden en 39 basiskaderleden;  

    Overwegende dat naar aanleiding van de uitbreiding van de personeelsformatie in juni 2018 werd 

afgesproken dat wanneer de huidige financiële tegemoetkoming die voor De Grubbe wordt ontvangen, 

wegvalt, twee betrekkingen van interventie-inspecteur niet meer worden ingevuld bij een volgende 

mobiliteit, pensionering en/of verschuiving binnen de interventiedienst;  

 Overwegende dat voor de betrekking van logistiek beheerder in de personeelsformatie tot nog toe de 

graad Calog - niveau C (minimumdiploma hoger middelbaar onderwijs) werd voorzien; 

 Overwegende dat de coördinator Personeel & Middelen op financieel en personeelsvlak reeds wordt 

ondersteund door een Calog - niveau B (minimum bachelordiploma); 

 Overwegende dat de wetgeving inzake overheidsopdrachten de laatste jaren steeds complexer is 

geworden; 

 Overwegende dat de functie van logistiek beheerder een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt 

(planning, coördinatie, opvolging, deelname vergaderingen, uitschrijven procedures);  

 Overwegende dat de politiezone de logistiek beheerder ook wenst in te schakelen voor het uittekenen en 

implementeren van een logistiek beleid, op korte en lange termijn; 

 Overwegende dat de politiezone bijgevolg van oordeel is dat de graad Calog - niveau B beter aansluit 

bij de noden en de complexiteit die verbonden zijn aan deze functie; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 21 juni 2018 waarbij in de personeelsformatie een plaats van 

inspecteur van de interventiedienst werd omgezet naar een extra plaats voor hoofdinspecteur (bijkomende 

functie van hoofdinspecteur Lokaal Informatiekruispunt (LIK)); 
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 Overwegende dat het in eerste instantie de intentie was om – wanneer de nu in dienst zijnde 

hoofdinspecteur LIK de zone zou verlaten – deze plaats van hoofdinspecteur LIK terug om te zetten naar 

een plaats van inspecteur van de interventiedienst; 

 Overwegende dat het afgelopen jaar gebleken is dat de functie van hoofdinspecteur LIK een grote 

meerwaarde biedt voor de operationele werking van de politiezone in het algemeen en voor de 

implementatie van een informatiegestuurde politiezorg in het bijzonder; 

 Overwegende dat de politiezone de functie van hoofdinspecteur LIK wenst te bestendigen, ongeacht of 

de huidige medewerker de betrekking blijft invullen of niet; 

    Overwegende dat de voorgestelde personeelsformatie voldoet aan de formatienormen van de 

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

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

 Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

  - Stemmen voor: Astrid Pollers, Alexandra Thienpont, Hugo Coomans, René De Becker, Frie De 

Greef, Tom De Latte, Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan 

Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Hans Vanhoof, 

Bieke Vanhellemont, Kristof Van Roey. 

Besluit:  

Artikel 1: De beslissing van de politieraad d.d. 25 april 2019 houdende de personeelsformatie van de 

politiezone Herent-Kortenberg wordt gewijzigd.  

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

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

naar een federale dienst;  

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

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

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

- vier officieren, te weten één hoofdcommissaris en drie commissarissen  

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

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

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

- 12 statutaire betrekkingen:  

1 beleidscoördinator-politiesecretaris van het niveau A;  

1 coördinator personeel & middelen van het niveau A;  

1 bestuurlijk consulent van het niveau B;  

1 consulent financiën en personeel van het niveau B;  

1 consulent personeel van het niveau B;  

1 consulent logistiek van het niveau B;  

5 assistenten voor het zonesecretariaat van het niveau C;  

1 logistiek medewerker niveau D.  

- 2 contractuele betrekkingen:  

1 verkeersconsulent van het niveau B;  

1 assistent voor het zonesecretariaat van het niveau C;  

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

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

financiering gediend hebben.  

Artikel 6: De middelen zullen voorzien worden om de invulling van de nieuwe personeelsformatie 

financieel mogelijk te maken.  

Artikel 7: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21u52. 

 

 

 

 

Leen Symons Astrid Pollers 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 


