
          ZITTING VAN 22.10.2019 

 

AANWEZIG. 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter 

Christophe De Graef, burgemeester Diest, raadslid  

Bervoets, Buttiens, Celik, Claes, Dirix, Gybels, Jennes, 

Lambrechts, Nijs, Sannen, Schoolmeesters, 

Schuyten, Vancauwenbergh, Versavel, Vranken, Weckx, raadsleden  

Jan Vanhauwere, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD. 

Sabine Meyssen, raadslid 

 

AFWEZIG. 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 6 juni 2019 

2) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant 

d.d. 23.07.2019 houdende de goedkeuring van de personeelsformatie van het 

operationeel kader van de politiezone Demerdal-DSZ 

3) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant 

d.d. 31.07.2019 houdende de goedkeuring van de begrotingswijzigingen 1 en 2 voor 

het dienstjaar 2019 van de politiezone Demerdal-DSZ 

4) Interleuven Algemene Vergadering – mandaatverlening - bekrachtiging beslissing 

politiecollege d.d. 05.08.2019 

5) Bekrachtiging beslissing politiecollege d.d. 18.06.2019 houdende de vacantverklaring 

van één betrekking in het basiskader (inspecteur interventie) 

6) Bekrachtiging beslissing politiecollege d.d. 18.06.2019 houdende de vacantverklaring 

van één betrekking in het middenkader (hoofdinspecteur rechercheur) 

7) Bekrachtiging beslissing politiecollege d.d. 18.06.2019 houdende de vacantverklaring 

van één betrekking in het middenkader (hoofdinspecteur teamchef interventie) 

8) Bekrachtiging beslissing politiecollege d.d. 05.09.2019 houdende de vacantverklaring 

van twee betrekkingen in het basiskader (inspecteur interventie) 

9) Bekrachtiging beslissing politiecollege d.d. 05.09.2019 houdende de vacantverklaring 

van één betrekking in het middenkader (hoofdinspecteur - adjunct coördinator 

politiezorg) 

10) Toetreding tot trainingscentrum geweldsbeheersing Interleuven te Goetsenhoven  

11) Kennisneming resultaten veiligheidsmonitor PZ Demerdal-DSZ  

 

DE POLITIERAAD. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 6 JUNI 2019 

Het verslag van de zitting van 6 juni 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2) KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 23.07.2019 HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN DE PERSONEELSFORMATIE VAN HET 

OPERATIONEEL KADER VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ 



De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant d.d. 23.07.2019 houdende de goedkeuring van de personeelsformatie van het 

operationeel kader van de politiezone Demerdal-DSZ. 

 

3) KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 31.07.2019 HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1 EN 2 VOOR HET 

DIENSTJAAR 2019 VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant d.d. 31.07.2019 houdende de goedkeuring van de begrotingswijzigingen 1 en 2 voor 

het dienstjaar 2019 van de politiezone Demerdal-DSZ. 

 

4) INTERLEUVEN ALGEMENE VERGADERING – MANDAATVERLENING - 

BEKRACHTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE D.D. 05.08.2019 

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

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone Demerdal-DSZ bij Interleuven; 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 

Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 

bestuur bepaalt dat de bijzondere 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; 

Gelet op de uitnodiging d.d. 23 mei 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van 

Interleuven op 11 september 2019 met bijhorende agenda; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 5 augustus 2019 houdende de vaststelling 

van het mandaat van onze vertegenwoordiger Arlette Sannen als volgt: Goedkeuring van alle 

agendapunten van de algemene vergadering; 

Overwegende dat het wenselijk is dat de politieraad deze collegebeslissing bekrachtigt; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking;  

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de collegebeslissing d.d. 5 augustus 2019 houdende 

de vaststelling van het mandaat van onze vertegenwoordiger Arlette Sannen 

voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven op 11 september 

2019. 

 

5) BEKRACHTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE D.D. 18.06.2019 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET 

BASISKADER (INSPECTEUR INTERVENTIE) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 18.06.2019 houdende de vacantverklaring 

van een betrekking in het basiskader (inspecteur – interventie); 

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

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 18.06.2019 

houdende de vacantverklaring van een betrekking in het basiskader (inspecteur 

– interventie). 

 



6) BEKRACHTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE D.D. 18.06.2019 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET 

MIDDENKADER (HOOFDINSPECTEUR RECHERCHEUR) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 18.06.2019 houdende de vacantverklaring 

van een betrekking in het middenkader (hoofdinspecteur – rechercheur); 

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

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 18.06.2019 

houdende de vacantverklaring van een betrekking in het middenkader 

(hoofdinspecteur – rechercheur). 

 

7) BEKRACHTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE D.D. 18.06.2019 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET 

MIDDENKADER (HOOFDINSPECTEUR TEAMCHEF INTERVENTIE) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 18.06.2019 houdende de vacantverklaring 

van een betrekking in het middenkader (hoofdinspecteur – teamchef interventie); 

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

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 18.06.2019 

houdende de vacantverklaring van een betrekking in het middenkader 

(hoofdinspecteur – teamchef interventie). 

 

8) BEKRACHTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE D.D. 05.09.2019 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN TWEE BETREKKINGEN IN 

HET BASISKADER (INSPECTEUR INTERVENTIE) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 05.09.2019 houdende de vacantverklaring 

van twee betrekkingen in het basiskader (inspecteur –interventie); 

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

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 05.09.2019 

houdende de vacantverklaring van twee betrekkingen in het basiskader 

(inspecteur –interventie). 

 

9) BEKRACHTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE D.D. 05.09.2019 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET 

MIDDENKADER (HOOFDINSPECTEUR - ADJUNCT COÖRDINATOR 

POLITIEZORG) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 05.09.2019 houdende de vacantverklaring 

van een betrekking in het middenkader (hoofdinspecteur – adjunct coördinator politiezorg); 

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

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  



Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 05.09.2019 

houdende de vacantverklaring van een betrekking in het middenkader 

(hoofdinspecteur – adjunct coördinator politiezorg). 

 

10) TOETREDING TOT TRAININGSCENTRUM GEWELDSBEHEERSING 

INTERLEUVEN TE GOETSENHOVEN  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen 

bij het Belgisch Staatsblad d.d. 22.01.2019 onder nummer 0010782; 

Gelet op de omzendbrief GPI 48 dd. 17.03.2006 betreffende de opleiding en training in 

geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten; 

Overwegende dat de politiezone volgens de Welzijnswet dienen in te staan voor de vorming, 

opleiding en bijscholing van politiemensen, onder meer op het vlak van het gebruik van 

vuurwapens, gevechtstechnieken en tactische trainingen en hiertoe noodzakelijkerwijze 

dienen te beschikken over aangepaste faciliteiten; 

Overwegende dat politiezone Demerdal-DSZ dit nu in eigen beheer doet met een minimum 

aan kosten, maar met als gevolg dat: 

− de organisatie op zich al belastend is 

− er oefenmateriaal aangekocht wordt dat slechts in beperkte mate gebruikt wordt 

− er niet samen met andere korpsen getraind wordt zodat de standaarden kunnen afwijken en 

dit tot problemen kan leiden bij gemeenschappelijke acties 

− wij voor het trainen van de tactische interventies niet over een kwalitatieve 

trainingsruimte beschikken en wij steeds moeten improviseren en veel tijd moeten 

besteden aan de voorbereiding 

− wij extra verplaatsingen hebben tussen de schietstand in Genk en de sporthal in Averbode 

− wij in het verleden in de problemen kwamen bij gebrek aan opgeleide trainers; 

Overwegende dat Interleuven als dienstverlenende vereniging tot doel heeft de deelnemers bij 

te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, de 

samenwerking tussen deelnemers te bevorderen en het nemen van initiatieven voor de 

ontwikkeling van de deelnemers en dit binnen diverse beleidsdomeinen en dit tevens met 

betrekking tot de organisatie en uitbating van een intergemeentelijke trainingscentrum voor 

politiediensten (artikel 3 statuten IL); 

Overwegende dat de nood bestond voor het oprichten van een nieuwe trainingscentrum in 

Goetsenhoven; 

Overwegende dat Interleuven op vraag van en in overleg met de deelnemers, projecten in 

eigen beheer kan realiseren en als intergemeentelijke dienstverlenende vereniging dan ook het 

best geschikt is om, namens en ten behoeve van de aangesloten deelnemers, te zorgen voor de 

oprichting van een nieuw trainingscentrum; 

Overwegende dat Interleuven over een jarenlange ervaring (53 jaar) beschikt met betrekking 

tot de realisatie van bouwprojecten en de ontwerpen door de eigen diensten kan laten 

opmaken en opvolgen; 

Overwegende dat de inplanting van het trainingscentrum in uitvoering is op de eigen terreinen 

van Interleuven die hiertoe werden verworven van het Ministerie van Defensie; 

Overwegende dat het Overleg van de Korpschefs van het Arrondissement Leuven (OKAL) 

dd. 12.02.2015 en 21.03.2019 kennis heeft genomen van de plannen van Interleuven welke 

ook werden besproken tijdens meerdere vergaderingen van het Burgemeestersoverleg 

regionale samenwerking arr. Leuven; 

Overwegende dat Interleuven dan ook heeft beslist om in eigen beheer te zorgen voor het 

ontwerp en de oprichting van het nieuwe trainingscomplex en al een aanvang heeft genomen 

sinds 01.01.2019 waarbij het einde van de bouwwerken is voorzien maart/april 2020; 



Overwegende dat, gelet op de uitzonderlijke uitgaven die de oprichting van voormeld centrum 

met zich meebrengt, aan alle gebruikers  de financieringskost (investeringstoelage) zal 

worden opgenomen in de gebruikersprijs van het trainingscentrum. 

Beschikbaarheid is als volgt bepaald:  

Drie tijdsblokken:  

− voormiddag 08:00 tot 12:00 uur 

− namiddag 12:30 tot 16:30 uur  

− avond 17:00 tot 19:00 uur  

Max. 36 personeelsleden / tijdsblok van 4 of 2 uur   

Kostprijs  

− Ganse trainingscomplex € 1.250,00 per tijdsblok van 4 uur (AM – PM)  

− Ganse trainingscomplex € 625,00 per tijdsblok van 2 uur (PM 17-19 uur)  

− Compartiment vuurwapen: € 750,00/4 uur, € 375,00/2 uur  

− Compartiment niet vuurwapen: € 150,00/4 uur, € 75,00/2uur  

− Compartiment tactiek: € 400,00/4uur, € 200,00/2 uur; 

Overwegende dat de investering is gebaseerd op de deelname van alle 10 Politiezones 

(deelnemers) in Oost-Brabant waarbij de ingebruikname van het nog op te richten 

trainingscentrum dient plaats te vinden na de realisatie van het nieuwe trainingscentrum; 

Overwegende dat de exploitatietoelage jaarlijks zal worden bepaald op basis van een open 

boekhouding en dat al het mogelijke zal worden gedaan om de exploitatiekost op een 

aanvaardbaar niveau te houden in samenspraak met alle politiezones;  

Overwegende dat de kosten op jaarbasis geraamd zijn op € 320,00 per op te leiden 

medewerker per jaar, alles inbegrepen met uitzondering van de munitie en de schietschijven; 

Overwegende dat dit voor onze politiezone neerkomt op € 30.080 euro per jaar (94x320 euro); 

Overwegende dat wij verwachten van het centrum gebruik te kunnen maken vanaf 1 

september 2020; 

Overwegende dat Interleuven aan de politiezones vraagt om zich te engageren voor een 

beleidsperiode van 6 jaar, ofwel tot 31 december 2025, zodat Interleuven over de zekerheid 

kan beschikken dat minstens de bij haar aangesloten politiezones (deelnemers) zullen 

gebruikmaken van het trainingscentrum; 

Op voorstel van het politiecollege  

Gelet op de bespreking; 

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De politieraad gaat akkoord met de samenwerking Interleuven wat betreft de 

trainingen geweldsbeheersing. 

Art. 2 De politieraad gaat akkoord om de politiezone gebruik te laten maken van het nieuwe 

trainingscentrum te Goetsenhoven in een samenwerking met andere politiezones, voor 

de periode van ingebruikname van het trainingscentrum tot en met 31.12.2025. 

Art. 3 De jaarlijkse kosten worden geraamd op € 30.080,00. 

Art. 4 Het politiecollege wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing. 

 

Burgemeester De Graef, raadslid, verlaat de zitting. 

 

11) KENNISNEMING RESULTATEN VEILIGHEIDSMONITOR PZ DEMERDAL-

DSZ  

De politieraad neemt kennis van de resultaten van de veiligheidsmonitor 2018 PZ Demerdal-

DSZ, met toelichting door de beleidsmedewerker. 

 


