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Aanwezig: Astrid Pollers, burgemeester-voorzitter – Alexandra Thienpont, burgemeester (vanaf 

agendapunt 4) – Walter Endels, korpschef – Hugo Coomans, René De Becker, Tom De Latte, Tom Denon, 

Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Stefaan Ryckmans, Loes Vandenbroucke, Wim 

Vangoidsenhoven, Bieke Vanhellemont, Hans Vanhoof, Ann Vannerem, Mia Vandervelde, raadsleden – 

Leen Symons, secretaris. 

Verontschuldigd: Machteld Vandevoorde, Bart Michiels en Maarten Willems, raadsleden. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u. 

 

*** 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 25 februari 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. 

 

 

2. Digitaal verloop van de zitting van de politieraad van 25 februari 2021: besluit 

 

De politieraad, 

Overwegende de uitbraak van Covid-19 sinds midden maart 2020; 
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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 februari 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 25 februari 2021 digitaal te laten doorgaan 

via Microsoft Teams. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

3. Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden aankoop en levering van een logistiek 

dienstvoertuig: besluit 

 

De politieraad, 

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

op twee niveaus; 

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

Herent-Kortenberg werd ingesteld op 1 januari 2002; 

 Gelet op 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 de politiezone een opdracht wenst uit te schrijven met als voorwerp de aankoop en 

levering van een logistiek voertuig (type bestelwagen); 

 Overwegende dat er voor een dergelijk voertuig momenteel geen raamcontract voorhanden is en men 

bijgevolg dient over te gaan tot het uitschrijven van een lastenboek; 

 Gelet op het besluit van de politieraad van 22 oktober 2020 betreffende de goedkeuring van de wijze 

van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop en levering van een logistiek voertuig; 

 Overwegende dat de ontvangen offertes ofwel niet voldeden aan de gevraagde criteria ofwel niet binnen 

het geraamde budget vielen, zodat de opdracht niet kon gegund worden; 

 Overwegende dat de politiezone het bestek heeft aangepast: de buiten- en binnenafmetingen werden 

ruimer genomen en er is geen maximumhoogte meer voorzien voor het verhoogd dak; 

 Overwegende dat de uitgaven worden geraamd op ongeveer € 40.000 (incl. BTW); 

 Overwegende dat het budget van € 40.000 (incl. BTW) dat in 2020 voorzien was, niet werd uitgegeven 

in 2020 en voorzien wordt in het boni van de rekening 2020; 

 Overwegende dat de politiezone een begrotingswijziging zal agenderen op de politieraad van april 

waarin het bedrag voor de aankoop van het logistiek voertuig zal opgenomen worden (overdracht budget 

van 2020 naar 2021) en dat de gunning van de opdracht niet zal gebeuren vóór deze begrotingswijziging; 

 Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 139.000 (excl. BTW) en dus mag gegund 

worden ingevolge onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

 Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van een logistiek dienstvoertuig voorzien 
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worden op artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting; 

Besluit: 

Artikel 1: Een opdracht te gunnen met als voorwerp de aankoop en levering van een logistiek 

dienstvoertuig.  

Artikel 2: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal, gezien het bedrag, gegund worden via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.   

Artikel 3: De uitgaven hieraan verbonden te verrekenen in de begroting op artikelnummer 330/743-52 van 

de buitengewone dienst van de begroting. 

Artikel 4: De voorwaarden van de opdracht goed te keuren zoals vastgesteld in het lastenboek 2021/001 

‘Opdracht tot levering van een logistiek voertuig’, dat als bijlage gaat bij dit besluit. 

Artikel 5: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels licht toe waarom dit punt opnieuw op de agenda staat want dit was op de politieraad van 

oktober reeds behandeld. Korpschef Endels geeft aan dat de ontvangen offertes ofwel niet voldeden aan de 

gestelde criteria of dat deze niet binnen het geraamde budget vielen waardoor de opdracht niet kon gegund 

worden. De vooropgestelde binnen- en buitenmaten en hoogtes werden intussen aangepast in het bestek en 

ruimer genomen. Het voorziene budget van 40.000 euro is dan ook niet uitgegeven en zal mee opgenomen 

worden in het boni van de rekening van 2020. Op de politieraad van april 2021 zullen we dan een 

begrotingswijziging op de agenda plaatsen waarin we zullen vragen om hetzelfde budget van 40.000 euro 

opnieuw te voorzien voor 2021. Op deze manier wordt het budget als het ware overgedragen naar het 

volgend jaar. De opdracht zal uiteraard niet gegund worden vooraleer het budget is goedgekeurd.  

Raadslid Vandenbroucke vraagt wat meer toelichting inzake de afmetingen die zijn aangepast in dit bestek 

want het gaat blijkbaar om het opheffen of verruimen van bepaalde maximumafmetingen.  

Korpschef Endels licht toe dat het gaat om een logistiek voertuig en we dergelijk voertuig niet vaak 

aankopen. De oorspronkelijke afmetingen waren hierbij nog teveel gebaseerd op het oude voertuig van 

meer dan 10 jaar geleden. Op deze manier was het voor inschrijvers niet mogelijk om aan de voorwaarden 

te voldoen. Het nieuwe bestek is aangepast aan de huidige markt van dergelijke voertuigen.  

 

 

 

4. Goedkeuring wijziging functieprofiel (H)INP LIK: 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 
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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; 

 Overwegende dat de betrekking van hoofdinspecteur Lokaal InformatieKruispunt sinds voorjaar 2020 

vacant is; 

 Overwegende dat de politiezone deze betrekking ook wil openstellen voor inspecteurs zodat misschien 

sneller een geschikte kandidaat gevonden wordt; 

 Overwegende dat de inhoud van deze functie hetzelfde blijft, met uitzondering van het feit dat een 

inspecteur niet kan deelnemen aan de wachtdienst officier van gerechtelijke politie;  

Besluit: 

Artikel 1: De wijziging van het functieprofiel ‘(Hoofd)inspecteur LIK’ dat als bijlage gaat bij dit besluit, 

goed te keuren. 

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Korpschef Endels geeft aan dat we deze functie die vacant staat voor een hoofdinspecteur momenteel niet 

krijgen ingevuld. Deze functie is al veelvuldig gepubliceerd sinds het voorjaar van 2020. Nu opteren we 

ervoor om deze functie open te stellen voor zowel een hoofdinspecteur als een inspecteur in de hoop zo 

kandidaten aan te trekken. Het enige verschil is dat een inspecteur niet kan deelnemen aan de wachtdienst 

voor officier van gerechtelijke politie omdat hij of zij die bevoegdheid niet heeft. Net om deze reden vragen 

we de aanpassing van het bijgevoegde functieprofiel.  

Raadslid Vandenbroucke vraagt dat er een lijst met de meest gangbare afkortingen kan opgesteld worden 

omdat er, zoals nu in het functieprofiel, vaak afkortingen worden gebruikt waarvan de betekenis niet 

duidelijk is. Korpschef Endels zegt dat een dergelijke lijst in het verleden reeds is opgesteld. Deze zal terug 

opgezocht en geactualiseerd worden.   

Raadslid Vandenbroucke vraagt verder of de gevraagde “doorgedreven kennis van 

informaticatoepassingen” niet beter verder wordt gepreciseerd  met de exacte toepassingen die binnen de 

politie gebruikt worden in dergelijke functies. Korpschef Endels geeft aan dat we dit bewust redelijk 

algemeen hebben gehouden omdat we iemand zoeken die een ruime kennis van informaticatoepassingen 

heeft en die vooral heel gedreven en gemotiveerd is om binnen dit domein te werken. We voorzien sowieso 

intern nog verdere opleidingen en we verwachten zeker geen informaticus. Het is vooral de bedoeling dat 

die iemand aan de slag gaat met data, deze analyseert en hier rapporten van maakt.  

 

20u08: burgemeester Thienpont vervoegt de digitale vergadering. 

 

Raadslid De Latte vraagt wat de financiële impact is van het feit dat ook inspecteurs worden toegelaten. 

Korpschef Endels geeft aan dat dit betrekking heeft op het weddeverschil tussen een inspecteur en een 

hoofdinspecteur. Financieel is het gunstiger dat een inspecteur in dienst zou treden, maar dit maakt dat 

deze ook minder bevoegdheden heeft.  

 

 

5. Tijdelijke delegatie inzake de aanwerving en benoeming van personeel: besluit  

 

De politieraad,  
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 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 benoeming in februari dient voorgelegd te worden; 

 Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat het actueel dossier inzake de benoeming van een 

logistiek medewerker gedelegeerd wordt aan het politiecollege;  

Besluit:  

Artikel 1: tijdelijke bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege voor de benoeming of 

aanwerving 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. 

Artikel 3: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

Burgemeester Pollers licht toe dat deze delegatie gevraagd wordt omdat we de huidige niveau D 

klusjesman nog in februari zouden willen benoemen als niveau D logistiek medewerker. Normaal verloopt 

dit via een geheime stemming maar die kan, gezien de digitale politieraad, niet gehouden worden.  

 

 

6. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 28 januari 2021 

 

Het verslag van de politieraad van 28 januari 2021 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

7. Varia 

 

Raadslid Vanhoof wil graag weten hoe we binnen de PZ HerKo staan tegenover het ingrijpen bij 

overtredingen tegen de huidige coronamaatregelen. Hij wil tevens graag weten of er recent, naast de 

tussenkomst op de lichtjeswandeling in Kortenberg, nog interventies zijn geweest.  

Burgemeester Pollers geeft aan dat er in Herent geen grote gebeurtenissen en/of evenementen hebben 

plaats gevonden waarbij extra diende opgetreden te worden of waarover een bezorgdheid zou moeten zijn.  

Korpschef Endels geeft nog aan dat er één tussenkomst is geweest van een lockdownparty maar dit was een 

geïsoleerd geval van een familie die zich niet aan de maatregelen hield. Korpschef Endels gaat verder dat 

er tijdens de lichtjeswandeling wel een tussenkomst is geweest maar dit wordt de volgende dagen 

geanalyseerd en gedebrieft. We hebben op ons grondgebied zeker een grote toestanden zoals in Leuven of 

in Gent maar de sfeer, zeker na een aantal dagen mooi weer, wordt stilaan anders en grimmiger maar dit 

is zeer begrijpelijk in huidige tijden.  

 

Burgemeester Thienpont vult nog aan dat er zeer veel volk heeft deelgenomen aan de lichtjeswandeling 

maar dat na bevraging van inwoners, toch wel duidelijk is geworden dat er voldoende afstand werd 
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gehouden tussen de verschillende bubbels. Er is alleen één tussenkomst geweest aan een wafelkraam 

waarop beslist is dat wafelkraam en ook de kerk preventief te sluiten.  

Raadslid Ryckmans geeft aan zich vragen te stellen bij de manier van optreden bij de tussenkomst van de 

politie aan het wafelkraam. Het gaat hierbij niet over het waarom van de tussenkomst maar over de manier 

waarop werd tussengekomen.  

Korpschef Endels geeft aan dat er na de tussenkomst zeker een debriefing zal voorzien worden.  

 

Burgemeester Pollers geeft aan vooral de vinger aan de pols te willen houden bij de jongeren zodat zij 

blijvend de maatregelen opvolgen.  

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING*** 

 

 

[…] 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u22. 

 

 

 

 

 

Leen Symons Astrid Pollers 

Secretaris Burgemeester-voorzitter 

 

 

 

 

 

 


