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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, Griet Lissens, 

Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke 

Vanhellemont, Hans Vanhoof, Kristof Van Roey, raadsleden – Katrijn Kelchtermans, bijzonder 

rekenplichtige – Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé en Maarten Willems, raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u. 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

Burgemeester-voorzitter Pollers meldt dat raadsleden Langmans, Lercangé en Willems verontschuldigd 

zijn. 

 

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

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

2018: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld schrijven d.d. 18 december 2018 betreffende de 

goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 3 en 4 van het dienstjaar 2018. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2019: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld schrijven d.d. 8 januari 2019 betreffende de 

goedkeuring van de begroting 2019. 

 

 

3. Begrotingswijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2019: besluit 

 

Begrotingswijziging 2019 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; 
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 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 57 van 21 november 2018 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 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 2019 nr. 1 - gewone dienst, opgemaakt volgens 

de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 31 januari 2019 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: 

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

Greef, Tom De Latte, Tom Denon, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes 

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, 

Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2019 nr. 1 - gewone dienst goed te keuren, waarbij de politiebegroting 

2019 - 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 2017        3.153.821,23       3.153.821,23 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2018 -457.735,96        0,00          0,00     -457.735,96 (2) 

         

Alg. resultaat begrotingsrekening 2018      2.696.085,27   0,00           0,00    2.696.085,27 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2019      

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 6.153.539,08 30.083,95 18.864,13 6.164.758,90  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 6.845.888,34 22.610,12 103.916,80 6.764.581,66  

      

Ontvangsten vorige jaren 0,00 135.978,17 0,00 135.978,17  

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

      

Ontvangsten overboekingen 182.000,00 22.734,51 0,00 204.734,51  

Uitgaven overboekingen 136.000,00 115.500,00 0,00 251.500,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2019 -646.349,26 50.686,51 -85.052,67 -510.610,08 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 2.185.475,19 (5) 

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

 

 



 3 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Begrotingswijziging 2019 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; 

 Gelet op de Ministeriële Omzendbrief PLP 57 van 21 november 2018 betreffende de onderrichtingen 

voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 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 2019 nr. 2 - buitengewone dienst, opgemaakt 

volgens de vigerende wet, besluiten en onderrichtingen; 

 Gelet op het advies d.d. 31 januari 2019 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: 

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

Greef, Tom De Latte, Tom Denon, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes 

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, 

Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: De begrotingswijziging 2019 nr. 2 - buitengewone dienst goed te keuren, waarbij de 

politiebegroting 2019 - 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 2017 0,00   0,00 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 

           

Alg. resultaat begrotingsrekening 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

           

      

Begrotingswijziging 2019      

      

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

Uitgaven van het eigen dienstjaar 136.000,00 115.500,00 0,00 251.500,00  

      

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

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

      

Ontvangsten overboekingen 136.000,00 115.500,00 0,00 251.500,00  
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Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  

Geraamd resultaat van de begroting 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 0,00 (5) 

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

 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans licht aan de hand van een presentatie het voorstel voor de 

begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 2019 toe. Doordat er geen begrotingsonderrichtingen 

waren op het moment van het opstellen van de begroting, omvatte deze slechts voorzichtige ramingen voor 

de dotaties. Deze dotaties werden nu aangepast. Voor de gemeentelijke dotatie werd een stijging van 3% 

voorzien. De patronale bijdrage voor de pensioenen blijft in 2019 ongewijzigd, maar zal in 2021 

waarschijnlijk stijgen. De sectorale akkoorden binnen de politie worden gefaseerd ingevoerd. Dit omvat 

onder meer vernieuwde loonschalen B4 en B5 (voor het burgerpersoneel van functies niveau B), 

uitdovende vergoedingen,… Voor de uitgaven van de gewone dienst wordt een meeruitgave van € 34.193 

voorzien. Dit komt door een overboeking van € 115.500 naar de buitengewone dienst (voor investeringen), 

maar tegelijkertijd is er een besparing van € 95.000 op de lonen door onder meer een vertraging in de 

aanwervingen. In de begroting 2019 is het resultaat voor het eigen dienstjaar nog steeds negatief (€ -

510.610), maar gecumuleerd nog altijd positief. De enige schuld die de politiezone HerKo heeft, is de 

afbetaling van het voormalig gebouw van de rijkswacht. De politiezone moet dit blijven afbetalen over een 

periode van 20 jaar. De kosten voor het personeel omvatten ongeveer 80% van de uitgaven op de gewone 

dienst. Bij de meeste politiezones is dit 85 à 90% van de uitgaven. Bij HerKo zijn de werkingskosten echter 

in verhouding hoog doordat we het politiehuis van Herent huren in de vorm van een dienstencentrum. Deze 

huur zit in de werkingskosten. Beide gemeenten geven ongeveer evenveel dotatie aan de politiezone. 

  

Raadslid Vandenbroucke informeert naar het onderscheid tussen gewone en buitengewone dienst. 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans licht toe dat de lokale politie nog altijd werkt met de oude 

gemeenteboekhouding. Zo’n boekhouding hanteert dit verschil. De gewone dienst betreft de exploitatie, de 

dagdagelijkse uitgaven. De buitengewone dienst omvat speciale investeringen. De grootte van het bedrag 

is hierbij ook van belang. Hetgeen in de buitengewone dienst wordt opgenomen, zijn investeringen die niet 

jaarlijks terugkeren, bv. voertuigen. Deze worden achterliggend afgeschreven volgens bepaalde termijnen. 

  

Raadslid Vanhoof vraagt of voor de voorziene 55 operationele medewerkers naar het einde van het jaar toe 

het volledige budget wordt voorzien. Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans bevestigt dat in de initiële 

begroting het volledige aantal wordt voorzien. Dit moet ook van de toezichthoudende overheid. Begin april 

komen er twee nieuwe operationele medewerkers in dienst, dan komen we op 52 operationele medewerkers. 

Bijzonder rekenplichtige Kelchtermans voegt eraan toe dat uitgaven op de buitengewone dienst dienen 

betaald te worden met buitengewoon geld. Ofwel wordt er geld van de gewone dienst overgeboekt, ofwel 

wordt er betaald met een lening of met een buitengewone opbrengst bv. de verkoop van een stuk grond. 

 

Raadslid Vanhoof merkt op dat indien je de som van de investeringen maakt die toegelicht worden in de 

bijkomende nota, je uitkomt op € 140.000 extra in plaats van € 115.500. Er wordt verklaard dat dit komt 

omdat bij het onderdeel ICT het volledige bedrag (ook wat reeds in de originele begroting stond) werd 

vermeld. 
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4. Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop van 13 laptops: 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 laptops van volgende functies (commissaris Interventie & Recherche, commissaris 

Wijkwerking & Verkeer, commissaris IGPZ, beleidscoördinator, wijkcoördinatoren en de functioneel 

beheerder) aangekocht werden in 2013 en dienen vervangen te worden; 

 Overwegende dat de laptops voor deze functies aan volgende voorwaarden zouden moeten voldoen: 

Windows 10 Pro, Intel Core i5, 8GB RAM, 256 SSD, scherm 14 of 15,6 inch, 4G-module; 

 Overwegende dat twee laptops voor de recherche aangekocht werden in 2009 en 2014; 

 Overwegende dat deze laptops een 4G-module nodig hebben om op het terrein toegang te kunnen 

hebben tot Mobile Office (het politienetwerk) en dat deze laptops performant genoeg moeten zijn om de 

software voor het uitlezen van gsm’s te kunnen laten werken; 

   Overwegende dat de laptops voor de recherche aan volgende voorwaarden zouden moeten voldoen: 

Windows 10 Pro, Intel Core i5, 16GB RAM, 512 SSD, scherm 15,6 inch, 4G-module; 

 Overwegende dat de laptop voor de hoofdinspecteur Lokaal InformatieKruispunt (LIK) werd 

aangekocht in 2013; 

 Overwegende dat de hoofdinspecteur LIK voor de briefing regelmatig foto- en videomateriaal dient te 

bewerken en grote bestanden dient te hanteren; 

 Overwegende dat de hoofdinspecteur LIK een deel van de visuele vormgeving van de nieuwe 

intranetsite uitwerkt en PowerApps ontwikkelt; 

 Overwegende dat het besturingssyteem OSX van een Apple-PC veel langer performant blijft en sneller 

blijft werken dan een Microsoft laptop met dezelfde specificaties en dat een dergelijke laptop bijgevolg 

aangewezen is voor de uitvoering van dergelijke taken; 

 Overwegende dat de laptop voor de hoofdinspecteur LIK aan volgende voorwaarden zou moeten 

voldoen: OSX-besturingssysteem, Intel Core i5, 16 GB RAM, 256 SSD; 

 Overwegende dat eind 2018 de nieuwe servers werden geïmplementeerd van de politiezone HerKo en 

dat deze serveromgeving ook de mogelijkheid biedt om op het terrein op het politienetwerk te werken 

(Mobile Office); 

 Overwegende dat de politiezone twee laptops wenst aan te kopen voor de interventiedienst en één voor 

de wijk Kortenberg om op het terrein op het politienetwerk (ISLP-omgeving) te kunnen werken; 

 Overwegende dat de wijk Herent reeds beschikt over een laptop; 

 Overwegende dat deze laptops aan volgende voorwaarden dienen te voldoen: minimum Intel Core i3, 

minimum 4 GB RAM, minimum 128 SSD en 4G-module. 

 Overwegende dat de laptops voor de interventiedienst tevens ‘ruggedized’ dienen te zijn zodat deze 

geschikt zijn voor het terrein (bestand tegen stoten, vallen, trillingen, stof en vocht);    
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 Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van de 13 laptops wordt geraamd op € 22.000 

(incl. BTW); 

 Overwegende dat de politiezone voor de aankoop van de laptop voor de hoofdinspecteur LIK als wijze 

van gunnen wenst te kiezen voor ‘aanvaarde factuur’; 

 Overwegende dat de politiezone voor de andere laptops als wijze van gunnen een beroep wenst te doen 

op de Raamovereenkomst ICT-materiaal 2017/012 van VERA, Perceel 2: Levering van Windows laptops 

en varianten & eventuele opties; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van de 13 laptops voorzien zijn op artikel 

330/742-53 op de buitengewone dienst van de goedgekeurde begroting 2019; 

 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, Tom Denon, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes 

Vandenbroucke, Mia Vandervelde, Machteld Vandevoorde, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, 

Kristof Van Roey. 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan met de vastgestelde voorwaarden voor de laptops waarvan het totale 

aankoopbedrag wordt geraamd op € 22.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: akkoord te gaan met ‘aanvaarde factuur’ als wijze van gunnen voor de aankoop van de laptop 

voor de hoofdinspecteur LIK en de Raamovereenkomst ICT-materiaal 2017/012 van VERA, Perceel 2: 

Levering van Windows laptops en varianten & eventuele opties, als wijze van gunnen voor de overige 

laptops; 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Raadslid De Latte vraagt of er rekening gehouden werd met de comptabiliteit van Apple met de rest. 

Korpschef Endels antwoordt dat dit het geval is. Er wordt gezorgd voor een volledige comptabiliteit voor 

ieder besturingssysteem.  

  

Raadslid De Latte vraagt of er al aan een merk gedacht werd. Korpschef Endels antwoordt dat het 

merendeel Lenovo’s zullen zijn, één type een Dell en één type van Apple. Raadslid De Latte heeft nog 

enkele vragen over de toelichtende nota inzake de investeringen en vraagt waarom er voor ICT €10.000 

voor onverwachte aankopen wordt voorzien. KC Endels geeft aan dat men inzake ICT regelmatig voor 

verrassingen komt te staan. Deze €10.000 is geen blanco cheque. Voor iedere aankoop wordt steeds 

toestemming gevraagd aan het politiecollege. Raadslid De Latte informeert naar de functie van een GPS-

tracker. Korpschef Endels licht toe dat dit een piepklein toestelletje betreft met een kleine interne batterij 

dat constant contact zoekt met een vijf- à zestal satellieten. Het wordt onder de wagen bevestigd als de 

politie een persoon wil volgen en dit geeft veel informatie. Deze bijzondere opsporingsmethode wordt meer 

en meer toegepast. Parketten maken hier meer en meer gebruik van om dossiers op te bouwen, vooral bij 

het opsporen van drugsplantages.  

 

 

5. Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Interleuven: besluit 

 

De politieraad, 

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

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

tot Interleuven werd goedgekeurd; 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19 

december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven; 
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Gelet op artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur dat bepaalt dat de 

algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de 

politiezones rechtstreeks worden aangewezen door de politieraden uit hun leden en dat het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Overwegende dat de politiezone HerKo voor de legislatuur 2019-2024 bijgevolg een vertegenwoordiger 

dient aan te duiden voor de Algemene Vergadering van Interleuven; 

Overwegende dat politieraadsleden Stef Ryckmans en Kristof Van Roey zich kandidaat hebben gesteld 

voor deze vertegenwoordiging; 

Gelet op de uitnodiging d.d. 24 januari 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven 

op woensdag 27 maart 2019 om 19.00 uur met bijhorende agenda; 

Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven volgende punten 

bevat: 

1. Samenstelling van het bureau. 

2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018. 

3. Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten. 

Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten. 

4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark Haasrode en 

Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten.  

Besluit: 

Artikel 1: de heer Stef Ryckmans aan te duiden als vertegenwoordiger van de politiezone HerKo in de 

Algemene Vergadering van Interleuven voor de legislatuur 2019-2024. Dit gebeurde bij geheime stemming 

met 11 stemmen voor Stef Ryckmans en vijf stemmen voor Kristof Van Roey. 

Artikel 2: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere algemene 

vergadering van 27 maart 2019 Interleuven als volgt vast te stellen: 

- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Burgemeester-voorzitter Pollers vraagt aan kandidaten Stef Ryckmans en Kristof Van Roey om te 

motiveren waarom zij graag als vertegenwoordiger van de politiezone HerKo deel willen nemen aan de 

Algemene Vergadering van Interleuven. 

  

Raadslid Ryckmans geeft aan dat hij zich kandidaat heeft gesteld uit interesse. Interleuven is volgens hem 

een zeer boeiende intercommunale, waar hijzelf een tijd geleden al een paar jaar deel van heeft 

uitgemaakt. Vanuit de politiezone wenst hij een meerwaarde te kunnen betekenen samen met de andere 

gemeenten. Raadslid Van Roey geeft aan dat zijn motivatie dezelfde is. Hij heeft ook interesse om de 

politiezone daar te vertegenwoordigen. 

 

 

5. Vertegenwoordiger Beheerscomité van de Gemeenschappelijke dienst voor Preventie en 

Bescherming op het werk: besluit 

 

De politieraad, 

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

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone bij Interleuven; 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19 

december 2018 van de bijzonder algemene vergadering van Interleuven; 

Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is; 

Overwegende dat deze gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-
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PBW) wordt beheerd door Interleuven; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de oprichting 

van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de politiezone 

HerKo aangesloten is; 

Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van de 

gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk; 

Overwegende dat in het Beheerscomité GD-PBW personen zetelen belast met het dagelijks beheer van 

de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de Federale 

Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD – WASO); 

Overwegende dat er vanuit de politiezone een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GD-PBW moet 

aangeduid worden; 

Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Artikel 1: de voorzitter van het politiecollege aan te duiden om de politiezone te vertegenwoordigen in het 

Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) 

van Interleuven: burgemeester Pollers gedurende de periode 2019-2021 en burgemeester Thienpont 

gedurende de periode 2022-2024. 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW en aan de 

vertegenwoordiger van de politiezone. 

Artikel 3: Dit besluit wordt bij geheime stemming met 16 stemmen voor goedgekeurd. 

 

 

6. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 20 december 2018: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van het verslag van de politieraad van 20 december 2018. 

Dit verslag werd opgestuurd naar de politieraadsleden van de vorige bestuursperiode.  

 

 

7. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 14 februari 2019 

 

Het verslag van de politieraad van 14 februari 2019 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

8. Varia 

 

Raadslid Van Roey vraagt of het mogelijk is om de documenten voor de politieraad te verspreiden via een 

digitaal platform. Adviseur Symons antwoordt dat dit binnenkort bekeken wordt. 

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

[…] 

 

*** OPENBARE VERGADERING *** 

 

Raadslid Denon informeert naar het voorval waarbij verdacht poeder bloem bleek te zijn. Korpschef 

Endels meldt dat het waarschijnlijk een scouts- of chirospel geweest is, waarbij men bloem diende te 

gebruiken. De anthrax-procedure moet verplicht opgestart worden wanneer er verdacht poeder wordt 



 9 

aangetroffen. Er werd een perimeter ingesteld van 20 meter, waardoor de straat afgesloten diende te 

worden. Al wie in contact kwam met de brievenbus, werd in quarantaine geplaatst. Er zal een opvoedend 

gesprek plaatsvinden met de jeugdvereniging. Dit was wel een goede oefening. De scouts heeft zelf contact 

opgenomen om het spel met bloem te melden.  

 

  

De voorzitter sluit de vergadering om 21u10. 

 

 

 

 

 

 

 

Leen Symons Astrid Pollers 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 


