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3. Kennisname verslag technische begrotingscommissie 

 
4. Rekening dienstjaar 2021 gewone en buitengewone dienst – Goedkeuring 

 
5. Investeringstoelage - Goedkeuring 

 
6. Instap federaal raamcontract aankoop maaltijdcheques – Goedkeuring  

 
7. Uit patrimonium nemen oude fietsen en bromfietsen, eigendom van de politiezone 

– Goedkeuring 
 

8. Haalbaarheidsstudie – Kennisname  
 

9. Stand van zaken nieuwbouwproject 
 

10. Overzicht personeelsbeleid 
 

11. Criminografie en stand van zaken actieplannen  
 
BESLOTEN ZITTING:  
 
 

 
 
1. Aanduiding vervangend secretaris - Goedkeuring 
 
De politieraad,  
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 29 dat de rol en aanstellingswijze 
omschrijft van de secretaris van de Politieraad en het Politiecollege in de 
meergemeentepolitiezones; 
 
Gelet op Omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de 
Politieraad en het Politiecollege waarin wordt bepaald dat bij tijdelijke of langdurige 
verhindering van de secretaris zijn vervanger aan dezelfde aanstellingsvoorwaarden moet 
voldoen en dus ook lid moet zijn van het calogpersoneel of van het personeel van een 
gemeentelijke administratie; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 20 november 2018 waarbij mevrouw Linse 
Vandamme werd aangeduid als secretaris van het politiecollege en de politieraad; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 9 mei 2022 waarbij meneer Mickaël Van 
Vaerenbergh werd aangeworven als adjunct-coördinator PLIF; 
  
Gelet op het feit dat meneer Mickaël Van Vaerenbergh als adjunct-coördinator PLIF en 
als Calogpersoneelslid niveau B op de hoogte is van dossiers m.b.t. logistieke en 
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personeelsaangelegenheden en dat deze dossiers voorwerp uitmaken van de agenda van 
het politiecollege en de politieraad; 
 
Overwegende dat meneer Mickaël Van Vaerenbergh als adjunct-coördinator PLIF aldus 
het best geplaatst is om de secretaris te vervangen bij verhindering; 
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 32bis betreffende de vergoeding 
van de secretaris van de Politiezone; 
 
Gelet op Omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de 
Politieraad en het Politiecollege waarin wordt bepaald dat de vervangende secretaris 
aanspraak kan maken op deze vergoeding; 
 
Overwegende dat deze toelage niet cumuleerbaar is met de uitbetaling van een toelage 
voor weekendprestaties, nachtprestaties en overuren; 
Overwegende dat in het aanstellingsbesluit van 20 november 2018 beslist werd deze 
vergoeding toe te kennen aan mevrouw Linse Vandamme;  
 
Overwegende dat mevrouw Linse Vandamme wenst afstand te doen van deze 
mandaatvergoeding, waardoor zij wel weer recht krijgt op de toelage voor 
weekendprestaties, nachtprestaties en overuren;  
 
Besluit: 
 
Artikel 1: Met ingang van 1 september 2022 meneer Mickaël Van Vaerenbergh aan te 
duiden als vervangend secretaris van het politiecollege en de politieraad bij verhindering 
van mevrouw Linse Vandamme. 
 
Artikel 2: Met ingang van 1 september 2022 de mandaatvergoeding niet langer uit te 
keren aan mevrouw Linse Vandamme.  
 
Artikel 3: Aan meneer Mickaël Van Vaerenbergh niet de forfaitaire toelage als secretaris 
van het Politiecollege en de Politieraad toe te kennen, gelijk aan 80% van de 
mandaatvergoeding van de Korpschef wanneer zij gedurende minimum één volledige 
maand de secretaris vervangt, omdat hij hiervan afziet. 
 
Artikel 4: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
 
 
 
2. Goedkeuring verslag voorgaande zitting 09/06/2022 
 
De politieraad besluit de notulen van de zitting van de politieraad van 09/06/2022 goed te 
keuren. 
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3. Kennisname verslag technische begrotingscommissie 
 
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
lokale politie; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende de 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de 
politiezones;  
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 61 van 13 december 2021 betreffende de 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de 
politiezones;  
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus;  
 
BESLUIT  
 
Kennis te nemen van het verslag van de technische begrotingscommissie van 22 augustus 
2022. 
 

 
4. Rekening dienstjaar 2021 gewone en buitengewone dienst – Goedkeuring 
 
Gelet op het ontwerp van de begrotingsrekening dienstjaar 2021; 
 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 22 augustus 2022; 
 
Overwegende dat geen stemming over afzonderlijke artikelen wordt gevraagd; 
 
Gelet op het advies van de bijzonder rekenplichtige; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
lokale politie; 
 
Gelet op het KB van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het gedeelte 
van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de personeelsleden 
van de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8 van 8 oktober 2000;  
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8bis betreffende de politiebegroting dienstjaar 
2002; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 11 betreffende de instelling van de lokale politie – 
bestuurlijke aspecten; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 61 van 13 december 2021 betreffende de 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de 
politiezones;  
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 24 betreffende de politiehervorming – verplichte 
inventarisatie van roerend patrimonium bij de lokale politie; 
 
Gelet op het KB van 27 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus;  
 
Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september vanwege de Vlaamse Minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid betreffende de 
nieuwe lokale politie – ééngemeentezones en meergemeentezones – administratief toezicht – 
specifiek toezicht en gewoon toezicht; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de gouverneurs in het 
kader van de rol van het algemeen specifiek toezicht voorzien in de wet van 7 december 1998 
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Overwegende dat elke stem van een raadslid overeenkomstig het gewicht van de stemmen der 
gemeenten moet worden gewogen; 
 
Overwegende dat volgende verdeling van de stemkracht geldt: 
Boortmeerbeek:  5,08 per raadslid 
Haacht:   6,15 per raadslid 
Keerbergen:  4,67 per raadslid 
 
Overwegende dat de volgende raadsleden deelnamen aan de stemming en deze stemming 
volgend resultaat geeft: 
 

Naam raadslid Gemeente Percentage Stem  
Schevenels Ann Keerbergen 4,67 4,67 

Segers Johan Keerbergen 4,67 4,67 
Lemaitre Bernard Haacht 6,15 6,15 

De Bie Luc Haacht 6,15 6,15 
Van Loock Steven  Boortmeerbeek 5,08 5,08 
Stroobants Willy Boortmeerbeek 5,08 5,08 

Francois Bert Haacht 6,15 6,15 
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Mouligneau Brigitte Haacht 6,15 6,15 
Verschueren Gert Boortmeerbeek 5,08 5,08 

Allaerts Jelle Keerbergen 4,67 4,67 
Bogaerts Audrey Boortmeerbeek 5,08 5,08 
Bijlsma Rodrigue Boortmeerbeek  5,08 5,08 
Vanhove Rocco Keerbergen 4,67 4,67 

Vandenhoudt Pascal Haacht 6,15 6,15 
 

Besluit unaniem 
 

Artikel 1: de begrotingsrekening dienstjaar 2021 goed te keuren met volgend resultaat in de 
synthesetabel:  
 
BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2021 
 
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)    7.730.971,45 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)     6.125.824,89 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)     1.605.146,56 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)        14.279,70 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)                 1.619.426,26 

 
Netto-vastgelegde rechten (buitengewone dienst)   253.924,01 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)    325.251,70 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)    - 71.327,69 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)  177.545,26 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)    106.217,57 

 
Artikel 2: het kasverslag, de balans per 31 december 2021 en de resultatenrekening 2021 goed te 
keuren 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 
Vaste activa        1.651.712,00 
Vlottende activa       1.948.239,00 

Totaal van de activa       3.599.951,00 
 

Eigen vermogen       3.107.380,00 
Voorzieningen           0,00 
Schulden            492.571,00 

Totaal van de passiva        3.599.951,00 
 
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2020 
 
Exploitatieresultaat             740.315,00 
Uitzonderlijk resultaat                    626,33 

Resultaat van het dienstjaar           740.941,00 
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Artikel 3: Dit besluit aan de toezichthoudende overheid over te maken.  
 

5. Goedkeuring investeringstoelagen  
 
Bij budgetwijziging 2/2021 werd bepaald dat alle investeringen verricht door de 
politiezone in 2021 zouden worden gefinancierd door middel van investeringssubsidies. 
 
Ondertussen werd boekjaar 2021 afgesloten. Afrekening in bijlage.  
 
De te betalen investeringssubsidies door de deelnemende gemeenten bedragen resp.: 
 
1) Gemeente Haacht: 54.451,99 euro (voorzien budget: 99.305,92 euro) 
2) Gemeente Keerbergen: 48.235,02 euro (voorzien budget: 87.967,83 euro) 
3) Gemeente Boortmeerbeek: 45.019,43 euro (voorzien budget: 82.103,49 euro) 
  
Het College vraagt aan de bijzonder rekenplichtige de bovengenoemde sommen te innen. 
 
Aan de deelnemende gemeenten wordt duidelijkheidshalve meegegeven dat de gevorderde 
bedragen betrekking hebben op de aangerekende investeringen, en dus niet op de 
vastgelegde investeringen. Dit impliceert dat zij de restsaldi die volgen uit budget versus 
rekening niet zonder meer kunnen schrappen en dat ze deze dienen over te dragen naar het 
volgende jaar van hun meerjarenplan. Er zijn immers investeringen die werden vastgelegd in 
2021, maar die pas zullen worden aangerekend in 2022. Dit verschil volgt uit het feit dat de 
gemeenten in BBC werken, terwijl voor de politiezone nog het vroegere NGB-systeem moet 
gevolgd worden (waarbij het resultaat bepaald wordt op basis van het moment van de 
vastlegging, en dus niet op transactiebasis). 
 
BESLUIT  
 
Kennis te nemen van de afrekening van de investeringen boekjaar 2021 en de 
verschuldigde investeringstoelagen goed te keuren:  
 
1) Gemeente Haacht: 54.451,99 euro (voorzien budget: 99.305,92 euro) 
2) Gemeente Keerbergen: 48.235,02 euro (voorzien budget: 87.967,83 euro) 
3) Gemeente Boortmeerbeek: 45.019,43 euro (voorzien budget: 82.103,49 euro) 
 

6. Maaltijdcheques 

 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
33, betreffende de bevoegdheden van het politiecollege;  
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, 
§1, 1° a) (de goed te keuren uitgave exclusief BTW bereikt de drempel van 140.000,00 
€ niet), en inzonderheid artikel 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt 
van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een 
beroep doen op een aankoopcentrale; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 
1°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke 
rechtspositie van de politiediensten;  
 
Gelet op het bestek nr. 2022 R3 082 van 28/12/2021 opgemaakt en uitgeschreven door 
de federale politie inzake de meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het 
aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks 
worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd 
op 2 niveaus;  
 
Overwegende dat vanaf 1 november 2022 alle leden van de Geïntegreerde Politie die 
hier recht op hebben, maaltijdcheques krijgen en dit dankzij het sectoraal akkoord van 
2017-2018; 
 
Overwegende dat de eerste maaltijdcheques zullen geleverd worden in januari 2023; 
 
Overwegende dat de politiezones en de AIG zich kunnen aansluiten bij de 
overheidsopdracht van de Federale Politie, aangezien de federale politie in het kader 
van dit dossier optrad als aankoopcentrale ten voordele van de lokale politiezones en 
de AIG op basis artikel 2, 6°, 7°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten;  
 
Overwegende dat deze leveringen kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die de 
Federale Politie – Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie – 
Directie van de Logistiek – Dienst Procurement gunde op basis van het bestek met 
nummer 2022 R3 082 aan de firma Edenred Belgium NV, Vorstlaan 165, Bus 9 te 
1160 Oudergem (gunning op 22 juni 2022);  
 
Overwegende dat in die meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het 
aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks 
worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd 
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op 2 niveaus, meerdere posten voorzien werden:  
- Post 1: Afhandeling van de bestelling en opladen van de rekeningen van de 
begunstigde personeelsleden; 
- Post 2: Magneetkaart; 
- Post 3: Verzending van de magneetkaart; 
- Post 4: Overmaken van de PIN-code; 
- Post 5: Aanmaak van de maaltijdchequerekening van de begunstigde 
personeelsleden;  
 
Overwegende dat de firma Edenred offerte indiende voor alle posten, maar dat de 
offerteprijs voor de 5 posten 0 € bedraagt, en deze prijzen zijn geldig voor de ganse 
duur van de opdracht;  
 
Overwegende dat er enkel een impact zal zijn op de personeelsbegroting, voor de 
uitgave: kostprijs van de maaltijdcheques en voor de ontvangsten: persoonlijke 
bijdrage personeelsleden (voor een voltijds medewerker in de begrotingsmodule 214 
dagen x 6 euro voorzien worden als uitgave en 214 x 1,09 euro als ontvangst); 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1: in te tekenen op het raamcontract 2022 R3 082, opgemaakt door de 
Federale Politie en gegund aan de firma EDENRED Belgium, inzake de meerjarige 
raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van 
elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de 
personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op 2 niveaus.  
 
Artikel 2: de kostprijs van deze maaltijdcheques te financieren met kredieten voorzien 
op de artikelen 330 01/112-48 Maaltijdcheques politiepersoneel (uitgaven), 330 
91/112-48 Maaltijdcheques Calog-personeel (uitgaven) en artikel 330/161-14 
Voordelen in natura: maaltijdcheques (ontvangsten).  
 
Artikel 3: de toelating te geven aan de politiezone om bepaalde persoonsgegevens via 
GALOP en/of het SSGPI te communiceren aan EDENRED voor de vlotte behandeling 
van het systeem van maaltijdcheques.  
 
Artikel 4: de firma EDENRED te wijzen op het feit dat ze de persoonsgegevens onder 
geen beding mogen doorgeven voor commerciële doeleinden. 
 
Artikel 5: deze beslissing over te maken aan de bijzonder rekenplichtige, aan het 
SSGPI en aan de firma EDENRED.  
 

 
7. Uit patrimonium halen oude voertuigen 
 
Overwegende dat naar aanleiding van een inventarisatie, de politiezone 
Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen enkele oude fietsen en bromfietsen aangetroffen 
heeft die reeds geruime tijd niet meer in gebruik zijn;  
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Overwegende dat het concreet gaat om 3 bromfietsen van het merk CPI Husar, 
aangekocht in 2004, welke alle 3 hun nut bewezen hebben voor de zone en niet meer 
starten;  
 
Overwegende dat er ook nog 2 fietsen van de Politie Keerbergen van het merk 
Minerva in de garage staan. Deze dateren nog van voor de eenmaking tot de 
Geïntegreerde Politie. Aangezien de wijkinspecteurs beschikken over elektrische 
fietsen van de zone, zijn ook deze niet meer in gebruik; 
 
Overwegende dat om over te kunnen gaan tot de verkoop van deze voertuigen, deze 
eerst door de politieraad na besluit uit patrimonium dienen genomen te worden. 
Daarna wordt het politiecollege belast met het verdere verloop van de procedure, 
namelijk de verkoop en de toewijzing aan de koper op basis van hun ingediende 
offerte; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1: zich akkoord te verklaren met het uit patrimonium nemen van 3 
bromfietsen van het merk CPI Husar, aangekocht in 2004, en 2 fietsen Politie, 
daterend van de éénmaking.  
 
Artikel 2: het politiecollege te belasten met de verdere uitvoering om te kunnen 
overgaan tot verkoop van bovengenoemde voertuigen.   
 

8.  Haalbaarheidsstudie 
 
Juridische gronden 
 
Gelet op artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
Gelet op artikel 91.2 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 
 
Advies en motivering 
 
Overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken in haar beleidsverklaring aangeeft 
werk te willen maken van het onderzoeken van de optimale schaalgrootte van de lokale 
politiezones. Hierbij worden vrijwillige initiatieven om naar meer optimale schalen over 
te gaan, zoals associaties en samenwerkingsverbanden, verder aangemoedigd. In het 
onderzoek naar de optimale schaalgrootte van de poltiezones zal tevens geen afbreuk 
worden gedaan aan de nabijheid van de politie. 
 
Overwegende dat de gouverneur van Vlaams-Brabant eveneens de voordelen ziet van 
schaalvergroting op voorwaarde dat voldoende aandacht wordt geschonken aan de lokale 
verankering, zolang de schaalgrootte past binnen de wet en de geest van het model van de 
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus en tegemoetkomt aan de 
verzuchtingen van de burgemeesters.  
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Overwegende dat in de lokale besturen steeds meer signalen opgevangen worden over 
bezorgdheid over de financiën van de politiezones. Steden en gemeenten hebben sinds de 
politiehervorming ongetwijfeld bewezen dat ze bereid zijn om diep in de gemeentelijke 
geldbeugel te tasten voor de werking van de lokale politie, maar het is duidelijk dat de 
financiële limieten voor vele gemeenten bereikt zijn. Precies vanuit het 
financieringsvraagstuk, maar ook met de brandweerhervorming en hervorming van 
justitie in het achterhoofd – beide zeer sterk gericht op schaalvergroting – lijken 
initiatieven om ook in het politielandschap tot schaalvergroting over te gaan, voor de 
hand te liggen. 
 
Overwegende dat de lokale politiezones voor grote uitdagingen staan om de 
basispolitiezorg kwaliteitsvol te kunnen blijven leveren en een gelijkwaardige 
dienstverlening aan elke burger te kunnen waarborgen, tegen een achtergrond van een 
steeds toenemende werkdruk, uitbreiding en specialisatie van het takenpakket van de 
lokale politie, vergrijzing van het personeelsbestand en een uitstroom van medewerkers 
die niet gecompenseerd wordt door een adequate instroom.  In een groter verband zouden 
de uitdagingen van vandaag en morgen mogelijk beter kunnen worden opgevangen.  
 
Overwegende dat de politiezones HerKo en Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen reeds een 
jarenlange samenwerking hebben opgebouwd in verschillende domeinen. Zo delen beide 
politiezones een wachtrol Officier Bestuurlijke Politie, vormen ze een Hycap-B-zone, 
beschikken ze over een gezamenlijk netwerk en wachtbeurtrol slachtofferbejegening en 
verlenen ze elkaar operationele steun waar nodig of wenselijk.  
 
Overwegende dat de betrokken gemeenten in hun actuele beleidsplannen streven naar een 
veilige en leefbare lokale gemeenschap. Eén van de fundamenten hiervoor is het voorzien 
in een kwaliteitsvolle basispolitiezorg tegen een maatschappelijk verantwoorde kostprijs. 
Onderzoeken of een vorm van versterkte samenwerking of fusie deze elementen positief 
kan beïnvloeden, past dan ook binnen het beleidskader van de betrokken gemeenten.   
 
De politieraad neemt er kennis van dat: 
 
- De politiecolleges van de politiezones Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen en 
HerKo wensen te onderzoeken in welke mate een versterkte samenwerking of fusie 
tussen de politiezones Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen en HerKo wenselijk of 
haalbaar is.  In dit kader hebben zij een schrijven gericht aan de provinciegouverneur van 
Vlaams-Brabant met de vraag beide politiezones samen te brengen voor een verkennend 
gesprek over de mogelijkheden en het te volgen traject. De provinciegouverneur heeft de 
politiecolleges en korpschefs ontvangen op 15 juni 2022.  
 
- Na deze bijeenkomst hebben beide politiecolleges besloten aan hun korpschefs de 
opdracht te geven een haalbaarheidsstudie  uit te voeren om na te gaan of het haalbaar, 
effectief en efficiënt om de politiezones Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen en HerKo 
versterkt te laten samenwerken met het oog op een duurzaam betere basispolitiezorg in de 
betrokken gemeenten en desgevallend, welke vorm(en) van versterkte samenwerking op 
de best mogelijke manier deze duurzaam betere basispolitiezorg in het vooruitzicht 
stelt/stellen. In deze studie worden minimaal de financiële, technische, organisatorische 
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en personele aspecten van een versterkte samenwerking of fusie onderzocht.  
 
- De verbindingsambtenaren bij de gouverneur van Vlaams-Brabant ondersteunen 
de korpschefs in de organisatie, procesbegeleiding en uitvoering van de studie. Een plan 
van aanpak met onderzoeksmethode werd uitgewerkt. Het wordt als bijlage bij deze 
kennisgeving opgenomen.  
 
- De haalbaarheidsstudie zal van start gaan op 1 oktober 2022. Het eindrapport 
wordt afgeleverd op 31 oktober 2023. Op basis van dit rapport zal de Politieraad zich in 
december 2023 kunnen uitspreken over het resultaat van de studie en een beslissing 
nemen over de toekomst van de politiezone.   
 

9. Stand van zaken nieuwbouwproject 
 
De burgemeester-voorzitter licht de stand van zaken van het nieuwbouwproject toe aan 
de hand van enkele slides.  
 
 
10. Overzicht personeelsbeleid 
 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus;  
 
Overwegende dat de politieraad moet worden gerapporteerd over de vacantverklaringen en 
benoemingen beslist door het politiecollege; 
 

 Politiecollege 13/06/2022 
- Eedaflegging INP Enja Van Rillaer 
- Eedaflegging INP Kyra Swings 
- Resultaat selectiecommissie assistente logistiek – Goedkeuring 

 Politiecollege 27/06/2022: / 
 

 Politiecollege 11/07/2022 
-    Eedaflegging HINP Shelly Onsea 
-    Profiel rechercheur – Publicatie via erratum – Goedkeuring 
 

 Politiecollege 22/08/2022 
-   Eedaflegging INP Jente Vanden Bergh 
-   Ontslag HINP Janssens Petra – Kennisname  
-   Aanstelling vervangend secretaris - Goedkeuring 
-   Profiel niveau C – Personeel - Goedkeuring 
-   Behoeftebepaling MOB 2022-04:  
 
Basiskader 
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Team Wijk (Haacht)  
1 INP – Ter vervanging van Severine Severens 
Team Interventie 
2 INP – Ter vervanging van Sigrid en Jonathan A 
Team Recherche 
1 INP  
 
Middenkader 
Team Interventie  
2 HINP  
Team wijk 
1 HINP  
Team ITO 
1 HINP in overtal 
 
Officierenkader 
Bestuurlijk coördinator  
1 CP 
 
CALog 
Niveau C 
Team PLIF (Personeel) 
1 ASS  

  
BESLUIT unaniem 
 
Kennis te nemen van de door het politiecollege genomen besluiten.  
 

11.  Criminografie en stand van zaken actieplannen 
 
De politieraad neemt kennis van de toelichting door de korpschef bij de cijfers en acties 
over het criminaliteitsbeeld. 
 

 
BESLOTEN ZITTING 
 
 

 

Gedaan in zitting als hierboven, 

Namens de Politieraad, 
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De vervangend politiesecretaris, 
Mickaël Van Vaerenbergh 

 De voorzitter van het politiecollege, 
Steven Swiggers 

 
 

  
 

 


