
         ZITTING VAN 07.06.2018 

 

AANWEZIG. 

 

Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 

De Graef, Pauwels, Putseys, Buttiens,  

Schuyten, De Dobbeleer, Sannen, Gybels,  

Jacobs, Cortens, Rijnders, Nijs, Collin,  raadsleden 

Jan Vanhauwere, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD.  

De Kock, Versavel, raadsleden. 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 15 maart 2018 

2) Kennisneming van het ontslag van raadslid Hans Verboven 

3) Eedaflegging en aanstelling raadslid ter vervanging van Hans Verboven 

4) Goedkeuring rekening 2017 

5) Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege d.d. 15.03.2018 houdende de 

vacantverklaring van één betrekking in het middenkader (hoofdinspecteur wijkdienst)  

6) Voorstel tot aankoop van twee  politievoertuigen type “cross-over” via 

raamovereenkomst 

7) Kennisneming jaarverslag en veiligheidsbeeld 2017 

8) Interpellatie van raadslid Rijnders betreffende het gebruik van dashcams, bodycams en 

tasers in de politiezone Demerdal-DSZ  

 

 

DE POLITIERAAD. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 15 MAART 2018 

Het verslag van de zitting van 15 maart 2018 wordt goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen. 

 

2) KENNISNEMING VAN HET ONTSLAG VAN RAADSLID HANS VERBOVEN 

De raad neemt kennis van de e-mail d.d. 1 maart 2018 van de heer Hans Verboven waarin hij 

zijn ontslag aanbiedt als politieraadslid. 

 

3) EEDAFLEGGING EN AANSTELLING RAADSLID TER VERVANGING VAN 

HANS VERBOVEN 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

Gelet op de akteneming van heden houdende het ontslag van de heer Hans Verboven, 

verkozen lid van de politieraad; 



Overwegende dat ingevolge de verkiezing door de gemeenteraad van de stad Scherpenheuvel-

Zichem op 02 januari 2013 van de heer Hans Verboven als effectief lid van de politieraad en 

de voordracht van mevrouw Allessia Claes als eerste opvolger van Hans Verboven, mevrouw 

Allessia Claes van rechtswege de opvolger is van de heer Hans Verboven; 

Gelet op het onderzoek en de bevraging van betrokkene waaruit blijkt dat mevrouw Allessia 

Claes nog steeds voldoet aan de vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een 

geval van onverenigbaarheid; 

 

Besluit: met eenparigheid van stemmen, nodigt de raad mevrouw Allessia Claes, van 

rechtswege de eerste opvolger van de heer Hans Verboven, die nog steeds voldoet aan de 

vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, 

onmiddellijk uit om in huidige openbare vergadering en in handen van de voorzitter van het 

politiecollege, tevens voorzitter van de politieraad, de voorgeschreven eed af te leggen waaraan 

zij voldoet als volgt : 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 

van het Belgische volk”. 

Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld. 

Mevrouw Allessia Claes wordt door de voorzitter aangesteld verklaard in haar functie van lid 

van de politieraad. 

Mevrouw Allessia Claes zal als laatste voorkomen in de rangorde van de leden van de 

politieraad. 

 

Raadslid Allessia Claes voegt zich bij de zitting. 

Raadslid Kris Peetermans voegt zich bij de zitting. 

 

4) GOEDKEURING REKENING 2017 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 77 en 78 en artikel 34 waarmee 

titel VI, hoofdstuk I en II van de nieuwe gemeentewet van toepassing wordt verklaard op het 

budgettair en financieel beheer van de lokale politie;  

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, in het bijzonder de artikelen 66 tot en met 72; 

Gelet op de bij dit besluit gevoegde documenten, namelijk: begrotingsrekening, jaarrekening 

(balans, resultatenrekening en toelichting) en de verschillende bijlagen bij de rekening; 

Met 89,53 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

  

Besluit: 

Art. 1. De begrotingsrekening 2017 wordt definitief vastgesteld met de volgende saldi: 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)   € 10.638.462,56 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)    € 10.251.814,74 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)           €      386.647,82     

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) €        52.888,06 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)   €      439.535,88  

 

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)  €      292.057,16   

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)   €      931.065,75 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)             - €      639.008,59 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) €      95.216,27    



Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)        - €      543.792,32   

 

Art. 2. De balans en de resultatenrekening van 2017 worden goedgekeurd. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

Vaste activa    € 4.539.407 

Vlottende activa    € 1.065.039     

Totaal van de activa  € 5.604.446 

 

Eigen vermogen   € 3.144.170 

Voorzieningen    €               0 

Schulden     € 2.460.276 

Totaal van de passiva  € 5.604.446 

 

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2017 

Exploitatieresultaat                      -  €     20.643      

Uitzonderlijk resultaat           €       2.723  

Resultaat van het dienstjaar       - €     20.920  

 

5) BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HET POLITIECOLLEGE D.D. 

15.03.2018 HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING 

IN HET MIDDENKADER (HOOFDINSPECTEUR WIJKDIENST)  

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 15.032018 houdende de vacantverklaring 

van één betrekkingen in het middenkader (hoofdinspecteur van politie – wijkdienst); 

Overwegende dat de beslissing van het politiecollege ter bekrachtiging dient voorgelegd te 

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 15.03.2018 

houdende de vacantverklaring van één betrekking in het middenkader 

(hoofdinspecteur van politie – wijkdienst). 

 

6) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN TWEE  POLITIEVOERTUIGEN TYPE 

“CROSS-OVER” VIA RAAMOVEREENKOMST 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 



Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van twee 

voertuigen voor de wijkposten (type cross-over); 

Overwegende dat deze voertuigen kunnen worden aangekocht via de raamovereenkomst 

FORCMS-VV-076 – perceel 7, gesloten door de Federale Overheidsdienst Personeel en 

Organisatie; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 65.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op 

art. 330/743-98, aankoop van politievoertuigen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van twee 

politievoertuigen voor de wijkposten (type cross-over), omschreven in de bijgevoegde 

fiche “Technische bepalingen – Politievoertuig type ‘cross-over”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 65.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst FORCMS-VV-076 – perceel 7, 

gesloten door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/743-98, aankoop van 

politievoertuigen. 

 

7) KENNISNEMING JAARVERSLAG EN VEILIGHEIDSBEELD 2017 
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag en het veiligheidsbeeld 2017, met toelichting door 

respectievelijk de korpschef en de politiesecretaris/beleidsmedewerker. 

 

8) INTERPELLATIE VAN RAADSLID RIJNDERS BETREFFENDE HET 

GEBRUIK VAN DASHCAMS, BODYCAMS EN TASERS IN DE POLITIEZONE 

DEMERDAL-DSZ 

De politieraad neemt kennis van de interpellatie van raadslid Rijnders betreffende het gebruik 

van dashcams, bodycams en tasers in de politiezone Demerdal-DSZ en van het antwoord van 

de korpschef. 

 

Aldus gedaan in bovenvermelde zitting. 


