
          ZITTING VAN 10.12.2020 

 

AANWEZIG. 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter 

Christophe De Graef, burgemeester Diest, raadslid  

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

Lambrechts, Meyssen, Sannen, Schoolmeesters,  

Vancauwenbergh, Versavel, Volders, Vranken, Weckx, raadsleden  

Jan Konings, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD. 

 

AFWEZIG. 

Claes en Schuyten, raadsleden. 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 22 oktober 2020 

2) Goedkeuring begroting gewone en buitengewone dienst 2021 

3) Delegatie vacantverklaringen aan het politiecollege 

4) Buitengewone algemene vergadering Interleuven op 16.12.2020 – goedkeuring agenda en 

mandaatverlening 

 

DE POLITIERAAD. 

 

Gelet op de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken heeft 

het politiecollege in zitting van 26.11.2020 beslist om digitaal te vergaderen via Teams.  

De openbaarheid van de vergadering wordt gegarandeerd door een livestream.   

 

OPENBARE ZITTING 

 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 22 OKTOBER 2020 

Het verslag van de zitting van 22 oktober 2020 wordt goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen. 

 

Raadsleden Claes en Schuyten voegen zich bij de zitting. 

 

2) GOEDKEURING BEGROTING GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST 2021 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 39, 40 en de artikelen 71 tot en met 76;  

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 5 tot en met 13; 

Overwegende dat er op het moment van de opmaak van begroting 2021 nog geen 

begrotingsonderrichtingen beschikbaar zijn; 

Gelet op begroting van de politiezone voor het dienstjaar 2021, die als bijlage bij dit besluit is 

gevoegd; 

Gelet op de bespreking;  

Met 100 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel  De begroting 2021 van de politiezone, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, 

wordt goedgekeurd.  



 

3) DELEGATIE VACANTVERKLARINGEN AAN HET POLITIECOLLEGE 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 85; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de 

politiediensten (RPPol), inzonderheid deel VI, titel II - hoofdstuk II; 

Gelet op het koninklijk besluit van 07 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van 

de personeelsleden van de lokale politie; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 

inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende bepalingen inzake het 

eindeloopbaanregime van het operationeel kader van de geïntegreerde politie; 

Gelet op de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 24.01.2002 - GPI 15 

betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd 

op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI85 van 22 februari 2016 betreffende het 

eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde 

politie; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 27 november 2001 houdende vaststelling van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 

Diest/Scherpenheuvel-Zichem, goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-

Brabant op 21 december 2001; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 05 oktober 2017 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel en van het statutair en contractueel 

administratief en logistiek personeel van de lokale politie voor de politiezone Demerdal-DSZ, 

goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant op 23 oktober 2017; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 4 april 2019 houdende de wijziging van de 

personeelsformatie van het operationeel personeel van de politiezone Demerdal-DSZ, 

goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant op 23 juli 2019; 

Overwegende dat de politiezone om allerlei redenen geconfronteerd wordt met een 

personeelsverloop (mobiliteit – oppensioenstellingen) dat de operationaliteit van het korps 

beïnvloedt en dat waar mogelijk snel gereageerd moet worden; 

Overwegende dat de mobiliteit wordt geregeld door bepalingen in het mammoetbesluit die de 

politieraad aanduiden als de overheid die de vacante bedieningen bepaalt en de kandidaten 

benoemt; 

Overwegende dat tijdens de voorgaande jaren met succes een procedure toegepast werd waarbij 

de politieraad het politiecollege mandaat verleende om bedieningen vacant te verklaren en dit 

voor een door de raad vastgesteld aantal VTE; 

Overwegende dat het wenselijk is dat de politieraad het politiecollege mandaat verleent om, met 

het oog op de goede werking van de dienst, betrekkingen vacant te verklaren binnen de 

goedgekeurde personeelsformatie en de begroting in 2021; 

Gelet op het zonaal veiligheidsplan en de goedkeuring van de begroting 2021 waarin voldoende 

middelen werden voorzien; 

Gelet op de bespreking; 

Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen;  

 

Besluit: 

 

Art. 1 Met als doel het behoud van de operationaliteit van het korps, wordt het politiecollege 

gemachtigd om bij elke mobiliteitscyclus de nodige betrekkingen vacant te verklaren.  

 Het politiecollege bepaalt o.a. de concrete samenstelling van de selectiecommissie die 

bestaat uit de korpschef, een secretaris, een officier/niv A en naargelang de vacature een 

officier, middenkader- of basiskaderlid (of CALog niv A, B of C). 

 Het politiecollege wordt eveneens belast met het bepalen van het profiel. 



Art. 2 Alle beslissingen door het politiecollege genomen in uitvoering van artikel 1, worden ter 

bekrachtiging aan de politieraad voorgelegd. 

Art. 3  Bij alle vacantverklaringen wordt er rekening gehouden met de goedgekeurde 

personeelsformatie en de in de begroting opgenomen kredieten voor de bezoldiging van 

het personeel. 

Art. 4 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-

Brabant. 
 

4) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN OP 16.12.2020 – 

GOEDKEURING AGENDA EN MANDAATVERLENING 

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. 07.10.2020 voor de bijzondere algemene vergadering van 

Interleuven op 16 december 2020 met de volgende agenda: 

1. Samenstelling van het bureau  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 24-06-2020  

3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2021  

4. Begroting 2021  

5. Vervanging leden raad van bestuur  

6. Diversen 

Gelet op de bespreking;  

Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 

16.12.2020 wordt goedgekeurd: 

1. Samenstelling van het bureau  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 24-06-2020  

3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2021  

4. Begroting 2021  

5. Vervanging leden raad van bestuur  

6. Diversen 

Art. 2 Het mandaat van mevrouw Arlette Sannen, de vertegenwoordiger van PZ Demerdal-

DSZ, inzake de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 

16.12.2020, wordt vastgesteld als volgt: goedkeuring van alle agendapunten van de 

algemene vergadering. 

Art. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan Interleuven en aan de vertegenwoordiger van 

politiezone Demerdal-DSZ. 

 


