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Aanwezig: Astrid Pollers, burgemeester-voorzitter – Alexandra Thienpont, burgemeester – Johan 

Vanhumbeeck, vervangend korpschef, Katrijn Kelchtermans, bijzonder rekenplichtige – Hugo Coomans, 

René De Becker, Tom De Latte, Tom Denon, Gabriëla Langmans (vanaf agendapunt 5), Kristin Lercangé, 

Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Wim Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, 

Hans Vanhoof, Ann Vannerem, Mia Vandervelde, Maarten Willems, raadsleden – Inge Keymolen, 

vervangend secretaris. 

Verontschuldigd: Griet Lissens  en Machteld Vandevoorde, raadsleden. 

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u05. 

 

 

*** OPENBARE VERGADERING*** 

 

 

1. Besluit van de voorzitter van de politieraad tot organisatie van een zitting van de politieraad 

zonder publiek en pers tijdens federale fase voor de strijd tegen COVID-19: kennisgeving 

 

De voorzitter, 

Overwegende dat het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform art. 

25/6 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus (WGP), in de huidige omstandigheden, met name het COVID 19-virus en de strijd 

tegen de verdere verspreiding ervan in de federale fase van het crisisbeheer, bezwaarlijk kan worden 

nageleefd; 

Overwegende dat er immers een gezondheidscrisis geldt en de verplichting om de regels van “social 

distancing” extensief toe te passen; 

Overwegende dat de aanwezigheid van publiek of pers op de zitting van de politieraad van de 

politiezone HerKo van 22 april 2021 bijgevolg niet is aangewezen; 

Gelet op het feit dat art. 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), de voorzitter van de politieraad belast met de 

handhaving van de orde tijdens de vergadering; 

Besluit: 

Artikel 1: De zitting van de politieraad zal doorgaan zonder aanwezigheid van publiek of pers, 

onverminderd het beginsel van openbaarheid van de zitting conform art. 25/6 WGP; 

Artikel 2: Na afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid voor het 

publiek en de pers. 
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2. Digitaal verloop van de zitting van de politieraad van 22 april 2021: besluit 

 

De politieraad, 

Overwegende de uitbraak van Covid-19 sinds midden maart; 

Overwegende dat door de federale overheid diverse maatregelen werden opgelegd om de verdere 

verspreiding van het virus tegen te gaan; 

Overwegende dat het ook in april 2021 nog steeds van belang is om onder andere de nodige maatregelen 

inzake hygiëne en social distancing in acht te nemen; 

Overwegende dat de politiezone HerKo een voorbeeldfunctie heeft en er daarom waar mogelijk digitaal 

wordt vergaderd; 

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan om de zitting van de politieraad van 22 april 2021 digitaal te laten doorgaan via 

Microsoft Teams. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

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

Overheid betreffende de goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie: kennisgeving 

 

De politieraad neemt kennis van hierboven vermeld besluit d.d. 9 maart 2021 betreffende de goedkeuring 

van de wijziging van de personeelsformatie van 28 januari 2021. 

 

 

4. Afsluiten van de jaarrekening van het dienstjaar 2020: 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; 

Besluit: 

Artikel 1: De politierekening van 2020 goed te keuren, waarbij het resultaat van de rekening wordt 

vastgesteld zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 

 

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2020  

  
Netto-vastgestelde rechten ( gewone dienst ) 10.803.627,83 

Vastgestelde uitgaven ( gewone dienst ) 6.325.406,82 

Begrotingsresultaat ( gewone dienst ) 4.478.221,01 

Over te dragen vastgestelde uitgaven ( gewone dienst )  245.118,62 
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Boekhoudkundig resultaat ( gewone dienst ) 4.723.339,63 

  
Netto-vastgestelde rechten ( buitengewone dienst ) 125.639,74 

Vastgestelde uitgaven ( buitengewone dienst ) 125.639,74 

Begrotingsresultaat ( buitengewone dienst ) 0,00 

Over te dragen vastgestelde uitgaven ( buitengewone dienst )  78.333,08 

Boekhoudkundig resultaat ( buitengewone dienst ) 78.333,08 

  
 

   
BALANS PER 31 DECEMBER 2020  

  
Vaste activa 465.920 

Vlottende activa 7.453.106 

Totaal van de activa 7.919.026 

  
Eigen vermogen 7.590.774 

Voorzieningen  
Schulden 321.725 

Overlopende rekeningen 6.527 

Totaal van de passiva 7.919.026 

  

  
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2020  

  
Exploitatieresultaat 472.456 

Uitzonderlijk resultaat 186.682 

Resultaat van het dienstjaar 659.137 

  
 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans licht de jaarrekening van het dienstjaar 2020 toe. Ze geeft 

hierbij aan dat het resultaat van het eigen dienstjaar zeer positief was want dit bedroeg meer dan 583.000 

euro. Dit resultaat opgeteld bij het gecumuleerd boni van de voorbije jaren, wat een kleine 4 miljoen euro 

bedroeg, maakt dat we een boni van ongeveer 4.500.000 euro hebben.  

Bijzonder rekenplichtige Katrijn Kelchtermans gaat verder dat het gecumuleerd boni van 4.478.000 euro 

al een zeer goed resultaat is maar dat de politiezone nog andere financiële middelen ter beschikking heeft. 

In 2013 is er een gewoon reservefonds aangelegd van 3,5 miljoen euro waarvan nu ongeveer 1,3 miljoen is 

opgebruikt maar waar nog altijd meer dan 2 miljoen voorhanden is. In 2017 is er nog een reservefonds 

aangelegd om de toekomstige stijging van de pensioenen op te vangen want maakt dat de beschikbare 

middelen van de politiezone bijna 7 miljoen bedragen.  

Vervolgens geeft mevrouw Kelchtermans toelichting bij de begroting van 2020. Bij de opmaak van de 

begroting werd geraamd dat we een tekort zouden hebben van 756.560 euro maar met een 

begrotingswijziging is dit terug gebracht naar een voorgesteld tekort van 263.000 euro. Dit komt mede 

door de aanpassing van de lonen want als medewerkers niet binnenkomen op voorziene plaatsen worden 

deze lonen niet uitgegeven. Het jaar wordt uiteindelijk afgesloten met een overschot van 583.000 euro wat 
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toch wel een groot verschil is met de oorspronkelijke raming. Dit komt mede door meer ontvangsten van 

173.000 euro maar vooral door mindere uitgaven van 673.000 euro. De extra ontvangsten zijn vooral het 

gevolg van de dotatie ‘bepaalde initiatieven’ en tevens de ontvangsten NAVAP want 2020 is het eerste jaar 

dat we inzake NAVAP volledige subsidies hebben ontvangen. Aan de kant van de niet uitgegeven gelden, 

bedragen de niet uitgegeven personeelskosten meer dan 300.000 euro, gevolgd door niet uitgegeven 

werkingskosten van bijna 237.000 euro. Ook zijn een aantal investeringen uitgesteld waardoor er geen 

overboeking diende te gebeuren.  

Vervolgens wordt het historisch overzicht van de ontvangsten, de uitgaven, de resultaten en de cumul van 

de rekeningen overlopen. 

De uitgaven van een dienstjaar zijn op te splitsen in 2 grote groepen: 80% van de uitgaven wordt besteed 

aan personeel en iets meer dan 18% wordt gespendeerd aan werkingskosten welke het afgelopen jaar, 

mede door COVID, toch wel iets gestegen zijn. Ook onderhoudscontracten op informatica zijn hier een 

oorzaak van.  

De evolutie van de personeelskosten van de voorbije jaren gaat steeds in stijgende lijn, behalve in 2020 

want daar is een daling vast te stellen. Dit komt enerzijds doordat een aantal dure personeelsleden, zijnde 

onder meer een commissaris en een hoofdinspecteur, de zone hebben verlaten en we de voorziene 

personeelsleden niet binnen kregen. Inzake de samenstelling van personeelskosten is weinig verandering 

vast te stellen. Vervolgens wordt de evolutie van de werkingskosten van nabij bekeken. Hier is een stijging 

vast te stellen die het normale patroon volgt. De werkingskosten liggen binnen onze zone vrij hoog omdat 

we geen eigenaar zijn van een gebouw maar in de formule van een dienstencentrum zitten.  

De ontvangsten van onze politiezone komen voor meer dan 62% van gemeentelijke dotaties en voor slechts 

34% van Federale dotaties. De Federale basisdotatie gaat ook in stijgende lijn.  

Er is geen benchmarking van Belfius meer beschikbaar wat een spijtige zaak is. Bijzonder rekenplichtige 

Kelchtermans heeft aan Binnenlandse zaken gevraagd een alternatief te voorzien in dergelijke 

benchmarking omdat dit toch altijd een interessant beeld oplevert.  

Wanneer er gekeken wordt naar de kostprijs per inwoner, zien we dat er in 2020 144 euro per inwoner 

werd uitgegeven en hier 96 euro aan dotatie tegenover staat.  

Tot slot stelt Katrijn Kelchtermans dat het resultaat van 2020 zeer gunstig was maar dat dit voornamelijk 

komt door personeel dat niet is binnen gekomen. Gemiddeld genomen waren er net geen 50 operationelen 

aan de slag in 2020, wat nog onder de minimumnorm ligt, maar 2021 is hoopvol omdat er heel wat 

aspiranten zullen instromen. Ook niet alle investeringen ter waarde van 200.000 euro zijn gebeurd in 

2020; mede door de impact van de coronacrisis is er slechts 115.000 uit gegeven. Ook is de politiezone 

goed voorbereid op de aangekondigde stijging van de patronale bijdragen op de pensioenen door de 

aanleg van een reservefonds.  

 

Raadslid Vandenbroucke stelt een vraag over een rubriek op pagina 9 van de jaarrekening waar een aantal 

opvallende verschuivingen te zien zijn. Katrijn Kelchtermans geeft aan dat door de geruchten van 

negatieve intresten, er geprobeerd is de gelden van de politiezone (meer) te spreiden. Intussen is hier geen 

enkele mogelijkheid meer om dit nog verder te doen maar dat is de oorzaak van de verschuivingen die op 

de financiële rekeningen te zien zijn. Concreet ging de vraagstelling van raadslid Vandenbroucke over de 

betalingen in uitvoering maar dit heeft dus effectief te maken met de spreiding van gelden om de impact 

van negatieve intresten zo klein mogelijk te houden.  

 

20u29: raadslid Gabriëla Langmans vervoegt de digitale vergadering. 

 

 

5. Stand van zaken handhaving maatregelen Covid-19: toelichting  
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Er wordt een toelichting gegeven omtrent de genomen maatregelen inzake Covid-19 binnen onze 

politiezone. Dit aan de hand van een rapport dat in de week van 19 april zal ter beschikking gesteld worden 

zodat u beschikt over de meest recente cijfers.  

 

Commissaris Vanhumbeeck geeft aan dat de politieraadsleden tijdens een vorige vergadering een 

uitgebreide toelichting inzake Covid-maatregelen en opvolging hiervan hebben gekregen van mevrouw 

Natalie Dekeyzer en dat hen, in voorbereiding van deze vergadering, een document met de wekelijkse stand 

van zaken werd overgemaakt. Over dit document werden geen verdere vragen gesteld.  

Raadslid De Latte vraagt of er, naar analogie van de drukte aan het skatepark in Kortenberg, eenzelfde 

drukte is vast te stellen aan het skatepark te Herent aan hangar 3020. Commissaris Vanhumbeeck bevestigt 

dat het op beide plekken, zowel in Herent als in Kortenberg, wel is druk kan zijn want skaten is populair 

tegenwoordig. De politie is echter op beide plaatsen in voldoende mate aanwezig en de jongeren worden, 

indien nodig, aangesproken. 

Verder stelt raadslid De Latte de vraag of de controles die er gebeuren in de horeca spontane controles 

zijn of dat deze het gevolg zijn van klachten. Hij heeft namelijk opgevangen dat sommige buren nogal 

graag (snel) aan de alarmbel trekken. Commissaris Vanhumbeeck bevestigt dat we inderdaad wel met 

regelmaat, hoewel het momenteel wat minder is, klachten ontvangen en dat heeft niet alleen betrekking op 

de horeca. Dit kan bijvoorbeeld gaan over veel auto’s op de oprit van de buren, geluidsoverlast in een 

appartementsgebouw en dergelijke.  Inzake controle op horecagelegenheden, gaat het in de meeste 

gevallen wel over spontane controles en niet zozeer over klachten.  

Commissaris Vanhumbeeck vult nog aan dat er momenteel vooral gewerkt wordt op het 

samenscholingsverbod en de avondklok maar geeft aan dat dit niet altijd even evident is. Het is vooral 

belangrijk om zichtbaar aanwezig te zijn en indien nodig, de burger direct aan te spreken.  

 

 

6. Goedkeuring budget actieplan werving en selectie Vlaams-Brabant: 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; 

      Overwegende dat de laatste 5 jaar tal van Vlaams-Brabantse politiezones, over de gerechtelijke 

arrondissementen heen, te kampen hebben met belangrijke personeelstekorten;  

      Gelet op het feit dat de gouverneur van Vlaams-Brabant heeft beslist om een geïntegreerd actieplan op 

touw te zetten om een structureel antwoord te bieden op deze tekorten, wat tevens werd bekrachtigd door 

het provinciaal veiligheidsoverleg van 16 december 2020;  

      Overwegende dat in februari 2021 werd gestart met een stuurgroep met als strategisch doel de 

personeelstekorten in het operationeel kader in de Vlaams-Brabantse politiezones en – diensten terug te 

brengen tot maximaal 10% van het goedgekeurde personeelskader per politiezone of -dienst tegen eind 

2025;  

      Overwegende dat een kritische succesfactor voor dit project het beschikken over voldoende financiële 

middelen is om wervingscampagnes te voeren, om kandidaten te begeleiden en om geslaagde kandidaten 

ook effectief in de politiezones en -diensten te kunnen aanwerven;  

      Overwegende dat het engagement van gemeenten, provincie en federale overheid op dit vlak 

noodzakelijk is en daarom aan alle politiezones wordt voorgesteld om gedurende de komende vier jaar het 

project financieel te ondersteunen met een overdracht van 2000 euro per jaar tot en met 2024; 

     Overwegende dat ook de gouverneur dit project mee financieel zal ondersteunen;  
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     Overwegende dat het geld zal beheerd worden op een wachtrekening onder toezicht van de bijzonder 

rekenplichtige van de PZ HerKo die enkel betalingen zal doen op vraag van en na goedkeuring van de 

stuurgroep en/of het projectteam van het actieplan;  

      Overwegende dat er volledige transparantie zal gegeven worden over de besteding van de middelen op 

basis van een financieel overzicht dat elke stuurgroep zal worden voorgelegd;  

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan met het jaarlijks ter beschikking stellen van 2000 euro gedurende vier jaar 

(tot en met 2024) voor de uitvoering van het actieplan werving en selectie Vlaams-Brabant; 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Burgemeester Pollers geeft aan dit punt betrekking heeft op een project inzake de aanwerving en selectie 

waarvoor een stuurgroep, onder leiding van de gouverneur, werd opgericht. Het uitdrukkelijke doel van dit 

project is om meer mensen naar de politie te leiden zodat er een grotere instroom komt in de politieschool 

wat dan weer tot meer aanwervingen moet leiden. Er wordt gevraagd dit project gedurende 4 jaar, met 

2.000 euro per jaar, financieel te ondersteunen. 

 

 

7. Goedkeuring toetreding Arrondissementele politiesamenwerking PoLAr : 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; 

      Overwegende dat er binnen het arrondissement Leuven het initiatief is genomen om een structureel 

samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen de verschillende politiezones waarbij deze hun 

respectievelijke autonomie behouden;  

      Overwegende dat het op deze manier mogelijk is om op duurzame wijze een aantal aangelegenheden 

gemeenschappelijk te organiseren;  

      Overwegende dat tot nader orde de samenwerking wordt beperkt tot ondersteunende bedrijfsprocessen 

met als doel een toegevoegde te realiseren maar een eventuele samenwerking binnen de 

basisfunctionaliteiten van de lokale politie hier niet onder valt;  

      Overwegende dat de overeenkomst de overkoepelende en algemene afspraken binnen het 

samenwerkingsverband regelt en op deze manier een raamovereenkomst vormt;  

     Overwegende dat per aangelegenheid die gemeenschappelijk zal worden georganiseerd, een 

subovereenkomst zal worden opgesteld die de beoogde samenwerking meer specifiek omschrijft welke zal 

toegevoegd worden en integraal deel uitmaken van deze raamovereenkomst;  

     Overwegende dat deze subovereenkomsten kunnen worden afgesloten tussen twee of meer deelnemende 

contracterende partijen en deze hoeven dus niet te gelden voor alle partijen die deel uitmaken van het 

samenwerkingsverband;  

     Overwegende dat de contracterende partijen welke wensen deel uit te maken van deze 

raamovereenkomst de volgende zijn: de ééngemeentezones Politiezone Leuven en Politiezone Aarschot en 

de meergemeentezones Politiezone HerKo, Politiezone Voer en Dijle, Politiezone  

Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen, Politiezone BRT, Politiezone Demerdal-DSZ, Politiezone Lubbeek, 

Politiezone Getevallei en Politiezone Hageland;  

     Overwegende dat de Politiezone HerKo vertegenwoordigd wordt door het politiecollege, waarvoor 

burgemeester-voorzitten Astrid Pollers en korpschef Walter Endels optreedt;   
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     Overwegende dat deze arrondissementele politiesamenwerking per subovereenkomst kan worden 

uitgebreid met andere contracterende partijen, zijnde politiezones van een aangrenzend gerechtelijk 

arrondissement en/of gedeconcentreerde diensten van de federale politie van het gerechtelijke 

arrondissement Leuven of een aangrenzend gerechtelijk arrondissement;  

      Overwegende dat het voorzitterschap van PoLAr wordt waargenomen door een korpschef van een 

politiezone van het gerechtelijke arrondissement Leuven en het voorzitterschap volgens een af te spreken 

beurtrol tussen de politiezones van het gerechtelijke arrondissement Leuven zal roteren;  

      Overwegende dat de stuurgroep PoLAr bestaat uit de korpschefs van het gerechtelijke arrondissement 

Leuven;  

       Overwegende dat per subovereenkomst eveneens een stuurgroep ad hoc kan worden opgericht;   

       Overwegende dat de stuurgroep PoLAr minstens 2 maal per jaar samen komt maar elk lid van de 

stuurgroep kan, in geval van dringende noodwendigheid, de stuurgroep samenroepen;  

        Overwegende dat de korpschef van elke deelnemende politiezone zo vaak als nodig en minstens 

éénmaal per jaar de bestuurlijke overheid (burgemeester, voorzitter politiecollege) informeert over de 

werking van en evolutie binnen het samenwerkingsverband;  

        Overwegende dat de stuurgroep na elk werkingsjaar een evaluatie opstelt van de politiesamenwerking;  

        Overwegende dat deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur;  

        Overwegende dat deze raamovereenkomst opzegbaar is per aangetekend schrijven aan de andere 

contracterende partijen;  

        Overwegende dat de gemeenschappelijke kosten worden verdeeld tussen de contracterende partijen 

volgens een verhouding die is gebaseerd op de goedgekeurde personeelsformatie van elke politiezone;  

        Overwegende dat partijen per subovereenkomst andere regels inzake verrekening van de 

gemeenschappelijke kosten kunnen overeenkomen;  

        Overwegende dat een subovereenkomst kan leiden tot de creatie van een gemeenschappelijke dienst 

en deze zal, omwille van de vigerende regelgeving over de leiding van de leden van een politiezone, 

worden ondergebracht in één korps;  

       Overwegende dat de medewerkers die deel uitmaken van een gemeenschappelijke dienst die buiten 

hun politiezone van oorsprong ligt, worden tewerkgesteld op basis van de statutaire bepalingen die er ter 

zake gelden;  

      Overwegende dat de politiezone die een gemeenschappelijke dienst huisvest, haar infrastructuur ter 

beschikking stelt tegen de modaliteiten bepaald in de subovereenkomst;   

      Overwegende dat de eigen politiezone zorgt voor het individueel materiaal noodzakelijk voor de 

werking van haar personeel in de gemeenschappelijke dienst;  

      Overwegende dat het collectief materiaal, de benodigdheden voor de dagelijkse werking alsook 

infrastructurele aanpassingen die noodzakelijk zijn om de gemeenschappelijke dienst te realiseren, worden 

aangeleverd door de politiezone die de gemeenschappelijke dienst huisvest;  

      Overwegende dat de politiezone die aankopen of investeringen doet en de kosten hiervoor deels wenst 

te verhalen op andere contracterende partijen, vooraf een principeakkoord dient te vragen aan het 

politiecollege of college van burgemeester en schepenen van de andere betrokken contracterende partijen 

en een formeel akkoord van de politieraad of gemeenteraad van de andere betrokken contracterende 

partijen vooraleer de opdracht te gunnen;  

      Overwegende dat de politiezone die aankopen of werken doet hiervan de eigenaar is en blijft;  

      Overwegende dat indien de samenwerking wordt beëindigd de politiezone die de gemeenschappelijke 

dienst alleen verderzet een voorkooprecht op het collectief materiaal heeft;  

      Overwegende dat de inbreng van het personeel voor gemeenschappelijke diensten per subovereenkomst 

wordt bepaald en verrekend op basis van de effectieve loonkost;  

      Overwegende dat indien de stuurgroep van oordeel is dat er een aanwerving moet gebeuren voor een 

gemeenschappelijke dienst, vragen de korpschefs hiervoor vooraf een principeakkoord aan het 
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politiecollege of college van burgemeester en schepenen van de andere betrokken contracterende partijen 

en een formeel akkoord van de politieraad of gemeenteraad van de andere betrokken contracterende 

partijen vooraleer de aanwerving te doen;  

Besluit: 

Artikel 1: akkoord te gaan met het instappen van de Politiezone HerKo in de arrondissementele 

politiesamenwerking PoLAr;  

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Burgemeester Pollers geeft aan dat de politiezone HerKo wil toetreden tot de arrondissementele 

samenwerking PoLAr. Binnen deze samenwerking, die op deze manier formeel wordt uitgewerkt, wordt 

met alle zones binnen het arrondissement getracht om maximaal samen te werken waar dit kan. Dit kan 

mogelijks op het vlak van werkprocessen, administratie of aankopen een meerwaarde bieden.  

Raadslid Vanhoof geeft aan dit een samenwerking is binnen het arrondissement Leuven maar niet 

binnen de nieuwe regio’s. Hij stelt de vraag of er binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde een 

gelijkaardig initiatief is. Adviseur Keymolen geeft aan dat daar geen weet van is. Zij vult nog aan dat dit 

dossier in de toekomst verder zal opgevolgd worden daar dit een kaderovereenkomst betreft waarin, 

naar de toekomst toe, verdere initiatieven in ondergebracht zullen worden.  

 

 

8. Buitendienststelling dienstvoertuig Opel Vivaro (YGD-552): 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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten;  

      Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;  

      Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;  

     Gelet op het besluit van de politieraad van 25 september 2003 houdende de goedkeuring van de 

beginbalans; 

     Overwegende dat dit voertuig volledig afgeschreven is en bijgevolg in de beginbalans genoteerd staat 

met de waarde 0; 

     Overwegende dat het logistiek voertuig (nummerplaat YGD-552) in 2008 voor het eerst in gebruik 

werd genomen en eind februari 2021 in panne is gevallen en niet meer rijvaardig was;  

     Overwegende dat de kosten voor de herstelling te hoog zouden oplopen en deze herstelling aldus niet 

is uitgevoerd;  

     Overwegende dat op de politieraad van 25 februari 2021 het bestek en de wijze van gunnen is 

goedgekeurd voor de aankoop van een nieuw logistiek voertuig;   

Besluit: 

Artikel 1: het logistiek voertuig Opel Vivaro (nummerplaat YGD-552) definitief buiten dienst te stellen. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
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9. Tijdelijke delegatie inzake de aanwerving en benoeming van personeel: besluit  

 

De politieraad,  

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

op twee niveaus, inzonderheid artikel 56, inzake de bevoegdheid van de politieraad om, per lopende 

legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van het personeel van de 

politiezone te delegeren naar het politiecollege, behoudens wanneer het politiecollege de bedoeling heeft 

om af te wijken van de rangorde na de selectieprocedure;  

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

op twee niveaus, inzonderheid artikel 48 en artikel 54, inzake de bevoegdheid van de politieraad om de 

korpschef van de politiezone aan te wijzen en de officieren van de politiezone te benoemen;  

 Overwegende dat deze delegatie ook tijdelijk kan toegekend worden aan het politiecollege; 

 Overwegende dat het VVSG aangeeft dat bij digitaal vergaderen punten die een geheime stemming 

vergen, dienen uitgesteld te worden; 

 Overwegende dat er echter een aantal benoemingen in april dienen voorgelegd te worden; 

 Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de actuele dossiers inzake benoemingen (in het kader 

van de aspirantenmobiliteit en mogelijk een inspecteur recherche) gedelegeerd worden aan het 

politiecollege; 

     Overwegende dat in het kader van de eerste aspirantenmobiliteit van 2021 er 6 plaatsen inspecteur 

interventie vacant werden gesteld;  

     Overwegende dat er zes aspirant-inspecteurs zich kandidaat hebben gesteld voor deze functies en deze 

ons bijgevolg werden toegewezen;  

      Overwegende dat deze zes aspirant-inspecteurs dienen benoemd te worden (onder voorbehoud van 

slagen in de opleiding) op de eerstvolgende politieraad na toewijzing;  

 Overwegende dat in april de tweede mobiliteitscyclus van 2021 binnen de geïntegreerde politie wordt 

afgerond; 

 Overwegende dat de eerstvolgende politieraad pas eind juni plaatsvindt; 

 Overwegende dat een kandidaat die via interne mobiliteit wordt benoemd, pas in dienst kan treden bij 

een politiedienst nadat er een referentieperiode (twee volledige maanden) is verstreken sinds de 

benoeming; 

 Overwegende dat een geschikte kandidaat van de tweede mobiliteitscyclus volgens de huidige regeling 

bijgevolg pas op de politieraad van juni kan benoemd worden en vervolgens ten vroegste op 1 september 

2021 kan starten bij HerKo; 

 Overwegende dat indien een geschikte kandidaat van de tweede mobiliteitscyclus reeds eind april door 

het politiecollege kan benoemd worden, deze reeds ten vroegste op 1 juli 2021 kan starten, wat twee 

maanden winst betekent; 

 Overwegende dat de politiezone met een groot personeelstekort kampt, waardoor vacante betrekkingen 

zo snel mogelijk dienen ingevuld te worden; 

 Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de politieraad ook voor de tweede mobiliteitscyclus 

en benoemingen in het kader van de aspirantenmobiliteit een tijdelijke delegatie verleend aan het 

politiecollege voor de benoeming van personeel; 

Besluit:  

Artikel 1: tijdelijke bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege voor de benoemingen van de 

leden van het personeel van de politiezone (met uitzondering van de korpschef en officieren), behoudens 

wanneer het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de selectieprocedure;  

Artikel 2: deze tijdelijke bevoegdheidsdelegatie geldt voor de huidige dossiers en voor de tweede 

mobiliteitscyclus van 2021 binnen de geïntegreerde politie. 
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Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

 

10. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 25 februari 2021 

 

Het verslag van de politieraad van 25 februari 2021 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

11. Vaststellen mandaat Algemene Vergadering Interleuven 16 juni 2021: besluit 

 

De politieraad, 

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

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

tot Interleuven werd goedgekeurd; 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 

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

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

voor de legislatuur 2019-2024;  

Gelet op het schrijven van 31 maart 2021 van Interleuven inhoudende de dagorde van de bijzondere 

algemene vergadering van 16 juni 2021;  

Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 16 juni 2021 van Interleuven 

volgende punten bevat: 

1. Samenstelling van het bureau. 

2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 16-12-2020 

3. Verslag over de activiteiten 2020 

4. Jaarrekening per 31-12-2020 – verslag van de commissaris-revisor 

5. Verwerking van de resultaten krachtens art.44 van de statuten 

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor 

7. Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven 

8. Diversen 

Besluit: 

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

vergadering van 16 juni 2021 van Interleuven als volgt samen te stellen:  

- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

Burgemeester Pollers geeft aan dat dit punt als extra agendapunt werd toegevoegd aan de vergadering 

omwille van timing van de volgende algemene vergadering.  

 

 

11. Varia 

 

Raadslid Vangoidsenhoven heeft een vraag betreffende de verkeershandhaving aan de scholen in 

Kortenberg. Hij geeft aan dat er schoolstraten zijn ingevoerd omwille van corona wat maakt dat het 

verkeer in die straten wat anders dient te verlopen. Wanneer echter de nieuw opgelegde regels niet gevolgd 

worden, kan dit soms leiden tot verkeerschaos. De overtreders worden hierop aangesproken, soms ook 

door gewone voorbijgangers. De politie is op deze plaatsen wel soms aanwezig maar het gevoel leeft dat er 

niet kordaat genoeg wordt opgetreden naar de overtreders toe. De vraag is dan ook of er een 
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sensibiliseringsactie kan gebeuren en/of de aanwezige gemeenschapswachten niet kunnen overgaan tot het 

uitschrijven van GAS-boetes, bijvoorbeeld wanneer de kiss and ride zones worden gebruikt als 

parkeerplaats.  

Commissaris Vanhumbeeck heeft de vraag maar een kordater optreden goed begrepen en geeft aan dat 

deze problemen zich voornamelijk voordoen aan de school Mater Dei. Hij is daar zelf reeds ter plaatse 

geweest en geeft aan dat hier zeker nog mogelijkheden tot verbetering van de situatie voorhanden zijn. Zo 

zal er samengezeten worden met de school zelf om de communicatie en de sensiblisering rond deze 

problemathiek op te pikken en dit zal ook besproken worden op het volgende mobiliteitsoverleg. 

Commissaris Vanhumbeeck geeft aan dat hij de repressieve rol in deze zou overlaten aan de politie en niet 

bij de gemeenschapswachten leggen. In de mate van het mogelijke zal politie meer proberen aanwezig te 

zijn op de piekmomenten en ruimer zal er gekeken worden wat er kan gedaan worden samen met de school 

en de gemeente.  

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u43. 

 

 

 

 

Inge Keymolen                                                                                                Astrid Pollers  

Vervangend Secretaris                                                                                   Burgemeester-voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


