
         ZITTING VAN 01.02.2013 
 
 
AANWEZIG.  
 
Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter politiecollege, voorzitter 
Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 
Reynders, Peetermans, De Graef, Uyttebroek, Pauwels, Putseys,  
Overmeer, Buttiens, Verboven, Schuyten, Van Gossum, De Dobbeleer, 
Sannen, Gybels, Jacobs, Cortens, Rijnders, raadsleden 
Erik Kennes, waarnemend korpschef 
An Claes, secretaris 
 
DAGORDE. 

Openbare zitting 
1) Mededeling van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad in 

de respectievelijke gemeenteraden van de zone 
2) Eedaflegging en installatie van de politieraadsleden 
3) Vaststellen van de rangorde van de leden van de politieraad. 
4) Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de politieraad. 
5) Kennisneming van het verslag van de zitting van 11 december 2012 
6) Kennisneming van de beslissing van het politiecollege d.d. 14.01.2013 houdende de 

vaststelling van het stemgewicht van de burgemeesters in het politiecollege en van de 
politieraadsleden voor het aannemen van de beslissingen bepaald in artikel 26 WGP 

7) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 
27.11.2012 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.1 (gewone dienst) en 
nr.2 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de politiezone 
Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2012 (Vlaamse Overheid) 

8) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 
10.12.2012 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.1 (gewone dienst) en 
nr.2 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de politiezone 
Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2012 (Federale Overheid) 

9) Vaststelling van het presentiegeld voor de vergaderingen van de politieraad 
10) Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst inzake de berekening van het 

presentiegeld met het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie 
11) Machtiging politiecollege tot vaststelling van de wijze van gunning en van de 

voorwaarden van de opdracht, voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het 
dagelijks beheer van de politiezone 

12) Voorstel tot bepaling van de wijze van gunning en tot vaststelling van de voorwaarden 
voor opdrachten van werken, leveringen en diensten die gefinancierd worden met 
kredieten van de buitengewone begroting en waarvan de waarde niet meer bedraagt dan € 
5.500,00 (excl. BTW) 

13) Gefaseerde aankoop van informaticamaterieel via raamcontracten 
14) Voorstelling politiezone en politiekorps 

 
 
DE POLITIERAAD . 
 

OPENBARE ZITTING 
 



1. MEDEDELING VAN DE GELDIGVERKLARING VAN DE VERKIEZIN G VAN 
DE LEDEN VAN DE POLITIERAAD IN DE RESPECTIEVELIJKE 
GEMEENTERADEN VAN DE ZONE  

Gelet op de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998; 
Gelet op het besluit van 02 januari 2013 van de gemeenteraad van Diest inzake de verkiezing 
van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van Diest door 
de bestendigde deputatie op 24 januari 2013; 
Gelet op het besluit van 02 januari 2013 van de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem 
inzake de verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 
Gelet op de mededeling tot bekrachtiging van dit besluit van de gemeenteraad van 
Scherpenheuvel-Zichem door de bestendigde deputatie op 24 januari 2013; 
 
Wordt meegedeeld: 
 
Dat, voor de gemeente Diest, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en 
opvolger(s) voor de politieraad: 
 
Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

 Opvolger 1 Opvolger 2 
Buttiens Joeri Cluckers Geert Feyaerts Gabriella 
De Dobbeleer Monique Cluckers Geert Stals Bart 
De Graef Christophe Vanaudenhove Pascale De Graef Paul 
Gybels Irène Cluckers Geert Jennes Erwin 
Overmeer Jeroen Nijs Geert Mertens Lydia 
Putseys Rudiger Berghmans Pascale Celik Murat 
Reynders Guillaume Vanaudenhove Pascale De Graef Paul 
Rijnders Renaat Nijs Geert Mertens Lydia 
Uyttebroek Joseph Naten Sara Florquin Marc 
 
Dat, voor de gemeente Scherpenheuvel-Zichem, de volgende personen verkozen werden tot 
effectief lid en opvolger(s) voor de politieraad: 
 
Verkozen zijn tot effectief lid 
van de politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn tot opvolger(s) voor 
elk hiernaast vermeld verkozen effectief lid 

 Opvolger 1 
Cortens Willy Renders Godelieve 
Jacobs Rene Van Torre Marc 
Pauwels Inne Renders Godelieve 
Peetermans Kris Boeckx Jan 
Sannen Arlette Renders Godelieve 
Schuyten Ronald Boeckx Jan 
Van Gossum Ronald De Cock Sara 
Verboven Hans Claes Allessia 
 
2. EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE VAN DE POLITIERAADSLEDE N 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP) en in het bijzonder artikel 20bis; 



Overwegende dat de verkozen politieraadsleden tot op heden gemeenteraadslid zijn van een gemeente 
behorende tot de politiezone Demerdal-DSZ; 
Overwegende dat het niet bekend is dat de effectieve verkozenen zich bevinden in een der gevallen 
van onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap, zoals voorzien bij artikel 15 van de wet 
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 
Overwegende dat er bijgevolg geen bezwaar bestaat tot geldigverklaring van de geloofsbrieven van de 
verkozen raadsleden en van de verkozen opvolgers en dat de verkozen raadsleden kunnen toegelaten 
worden tot de eedaflegging, voorgeschreven bij de wet van 1 juli 1860; 
Overwegende dat de voorzitter, Jan Laurys, de verkozen politieraadsleden uitnodigt de eed af te 
leggen, zoals voorgeschreven bij de wet van 1 juli 1860;  
Overwegende dat ter uitvoering van voormelde wet de voorgedragen raadsleden, Buttiens Joeri, 
Cortens Willy, De Dobbeleer Monique, De Graef Christophe, Gybels Irène, Jacobs René, Overmeer 
Jeroen, Pauwels Inne, Peetermans Kris, Putseys Rudiger, Reynders Guillaume, Rijnders Renaat, 
Sannen Arlette, Schuyten Ronald, Uyttebroek Joseph, Van Gossum Ronald en Verboven Hans, 
achtereenvolgens, in handen van de voorzitter, de volgende eed afleggen: ‘Ik zweer getrouwheid aan 
de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten van het Belgisch Volk’; 
Overwegende dat van het vervullen van de eedaflegging een afzonderlijke en individuele akte wordt 
opgesteld; 
 
Besluit: 
Enig artikel  Buttiens Joeri, Cortens Willy, De Dobbeleer Monique, De Graef Christophe, Gybels 

Irène, Jacobs René, Overmeer Jeroen, Pauwels Inne, Peetermans Kris, Putseys 
Rudiger, Reynders Guillaume, Rijnders Renaat, Sannen Arlette, Schuyten Ronald, 
Uyttebroek Joseph, Van Gossum Ronald en Verboven Hans worden aangesteld 
verklaard in hun ambt van politieraadslid. 

 
3. VASTSTELLEN VAN DE RANGORDE VAN DE LEDEN VAN DE 

POLITIERAAD.  
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
Gelet op het besluit van de politieraad van heden houdende de eedaflegging en aanstelling van 
de politieraadsleden 
Overwegende dat artikel 15 van de WGP inhoudt dat tussen de effectief verkozen personen de 
orde van voorrang geregeld wordt overeenkomstig de in artikel 17 van de WGP bepaalde 
orde; 
Overwegende dat artikel 17 van de WGP de voorrang regelt als volgt: 
- De kandidaat die, op de dag van de verkiezing, een mandaat in de politieraad uitoefent. 

Indien één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt de voorrang verleend aan 
degene die zonder onderbreking zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend; 

- Aan de kandidaat die, voorheen, een mandaat in de politieraad heeft uitgeoefend. Indien 
één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt voorrang verleend aan degene die 
zonder onderbreking zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend, en bij gelijke duur, aan 
degene die het laatst heeft beëindigd; 

- Aan de jongste kandidaat in jaren; 
Overwegende dat vervolgens de ranglijst kan worden opgesteld als volgt: 
rangorde naam geboortedatum ambtsaanvaarding 

1 Reynders Guillaume 31.12.1965 02.04.2001-heden 
2 Peetermans Kris 01.07.1979 01.02.2007-heden 
3 De Graef Christophe 10.03.1971 01.02.2007-heden 
4 Uyttebroek Joseph 15.07.1950 01.02.2007-heden 
5 Pauwels Inne 20.09.1977 23.04.2009-heden 
6 Putseys Rudiger 11.12.1958 16.12.2010-heden 



7 Overmeer Jeroen 09.11.1978   
8 Buttiens Joeri 11.09.1978   
9 Verboven Hans 01.06.1978   

10 Schuyten Ronald 26.12.1971   
11 Van Gossum Ronald 07.02.1970   
12 De Dobbeleer Monique 19.08.1965   
13 Sannen Arlette 26.05.1962   
14 Gybels Irène 20.02.1953   
15 Jacobs René 10.03.1951   
16 Cortens Willy 04.02.1950   
17 Rijnders Renaat 13.02.1944   

 
Besluit: 
Enig artikel De ranglijst van de politieraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 
 
rangorde naam geboortedatum ambtsaanvaarding 

1 Reynders Guillaume 31.12.1965 02.04.2001-heden 
2 Peetermans Kris 01.07.1979 01.02.2007-heden 
3 De Graef Christophe 10.03.1971 01.02.2007-heden 
4 Uyttebroek Joseph 15.07.1950 01.02.2007-heden 
5 Pauwels Inne 20.09.1977 23.04.2009-heden 
6 Putseys Rudiger 11.12.1958 16.12.2010-heden 
7 Overmeer Jeroen 09.11.1978   
8 Buttiens Joeri 11.09.1978   
9 Verboven Hans 01.06.1978   

10 Schuyten Ronald 26.12.1971   
11 Van Gossum Ronald 07.02.1970   
12 De Dobbeleer Monique 19.08.1965   
13 Sannen Arlette 26.05.1962   
14 Gybels Irène 20.02.1953   
15 Jacobs René 10.03.1951   
16 Cortens Willy 04.02.1950   
17 Rijnders Renaat 13.02.1944   

 
4. GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE 

POLITIERAAD.  
Gelet op artikel 27 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, dat bepaalt dat artikel 91 van de “Nieuwe 
Gemeentewet” van toepassing is op de politieraad, waardoor deze verplicht is een 
huishoudelijk reglement (reglement van orde) aan te nemen; 
Overwegende dat het wenselijk is bij een volledige vernieuwing van de politieraad over te 
gaan tot de vaststelling van een huishoudelijk reglement; 
Gelet op de bespreking; 
Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Enig Artikel Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld als volgt: 



 
 BIJEENROEPING 
 
 Art. 1 
 De politieraad vergadert ten minste viermaal per jaar (en ten minste eenmaal per semester) en zo 

dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen. 
 
 Hij wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 
 
 Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de raad 

bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag aan het college 
moeten deze leden de agenda vermelden vergezeld van een verklarende nota, alsook de datum en het 
uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet derwijze ingediend worden dat het college de 
oproepingstermijnen bepaald in artikel 3 van dit reglement kan nakomen. 

 
 OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 
 
 Art. 2 
 De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een tweederde meerderheid van de aanwezige 

leden kan de politieraad in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de 
openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 

 
 De zitting van de politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de leden ervan de eed 

afleggen. 
 
 De zitting is eveneens openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting verstrekt over het 

verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de rekeningen, tijdens de 
eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen en wanneer de politieraad beraadslaagt over 
de begroting, een begrotingswijziging of de rekeningen. 

 
 De vergadering van de politieraad is niet openbaar wanneer het om personen gaat. Zodra een dergelijk 

punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in gesloten zitting. 
 De besloten vergadering kan slechts plaatsvinden na de openbare vergadering. 
 Als tijdens een openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering 

moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. 
 
 TERMIJN VAN OPROEPING 
  
 Art. 3 
 De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis, ten minste zeven vrije kalenderdagen voor de dag van 

de vergadering. De dag van de oproeping en de dag van de vergadering zijn niet inbegrepen in de 
termijn van zeven vrije dagen. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode 
worden afgeweken. 

 
 De oproepingsbrief vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de openbare en 

besloten vergadering. 
 De agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. 
 
 De termijn van zeven vrije dagen wordt teruggebracht tot twee vrije dagen voor de toepassing van 

artikel 11, derde lid, van dit reglement. 
 
 ELEKTRONISCHE WIJZE VAN OPROEPING 
 
 Art. 4 
 Mits uitdrukkelijke toestemming van het politieraadslid kunnen de oproepingsbrief, de agenda en de 

toelichtingen enkel via de elektronische post verstuurd worden. Het politieraadslid ondertekent daartoe 
een document en vermeldt daarin zijn emailadres dat voor dit doel gebruikt mag worden. Bij verzending 
via email wordt er vanuit gegaan dat de documenten door het raadslid ontvangen zijn. Het 
politieraadslid neemt zelf contact op met de secretaris wanneer hij hierbij problemen vaststelt of 
wanneer hij zijn emailadres wijzigt. 

 
 AGENDA 



 
 Art. 5 
 Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp dat niet 

op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf vrije dagen voor de vergadering overhandigd worden aan de 
voorzitter of diegene die hem vervangt. Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk 
document dat de raad kan voorlichten. Leden van het politiecollege kunnen deze mogelijkheid om de 
agenda aan te vullen niet gebruiken. 

 
 De voorzitter van het politiecollege of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende agendapunten 

onverwijld mee aan de leden van de raad. 
 
 INFORMATIE VOOR PUBLIEK EN RAADSLEDEN 
 
 Art. 6 
 Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de politieraad worden ter kennis gebracht van 

het publiek door aanplakking aan de gemeentehuizen van Diest en Scherpenheuvel-Zichem en door 
aankondiging op de website van de lokale politie van de politiezone Demerdal – DSZ. Voor deze 
aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de 
politieraad. 

  
 De lokale perscorrespondenten zullen kosteloos op de hoogte gebracht worden van de agenda. 
 
 Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een beknopte 

omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het publiek. Deze 
inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt. 

 
 Art. 7 
 Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota’s, de feitelijke gegevens, 

de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda 
ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping op de secretariaten van de gemeentehuizen 
van Diest en Scherpenheuvel-Zichem ter beschikking gehouden van de raadsleden. Deze kunnen er 
voor de vergadering kennis van nemen. 

 
 Uiterlijk zeven vrije dagen voor de vergadering gedurende welke de politieraad dient te beraadslagen 

over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het politiecollege aan 
elk raadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging of 
van de rekeningen. 

 
 Het ontwerp wordt toegezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de raad, 

in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve 
vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van 
begroting en rekeningen zijn vergezeld van een verslag. Het verslag bevat een synthese van het ontwerp 
van begroting of van de rekeningen. Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, 
het algemeen en financieel beleid van de politiezone aan, alsook alle nuttige informatiegegevens, en 
geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van het beheer van de financiën 
van de politiezone gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben. 

 
 Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de bijzonder rekenplichtige of de door hem aangewezen 

ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers. Onder 
technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de 
feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

 
 Art. 8 
 Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur van de politiezone mag aan het onderzoek van de 

raadsleden worden onttrokken. 
 
 Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat het secretariaat 

van de lokale politie te Diest, Leuvensestraat 92, geopend is : 
- de begrotingen van de vorige dienstjaren van de politiezone 
- de rekeningen van de vorige dienstjaren van de politiezone 
- de jaarverslagen van de vorige dienstjaren van de politiezone 
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad 



- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft die aan 
het inzagerecht onderworpen zijn. 

 
 Buiten de documenten bedoeld in artikelen 6 en 7 hebben de raadsleden het recht alle andere 

documenten te raadplegen die betrekking hebben op het bestuur van de politiezone. Het politiecollege 
zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen. Om 
het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking 
hebben op het bestuur van de politiezone, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke  
documenten zij wensen te raadplegen. Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen de eenentwintig 
kalenderdagen na de ontvangst van de  aanvraag meegedeeld of en wanneer de stukken kunnen worden 
ingezien. Het raadslid dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de 
week volgend op het tijdstip waarop hem/haar is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te 
zien van inzage. 

 
 De leden van de politieraad kunnen kosteloos een afschrift verkrijgen van de akten en stukken 

betreffende het bestuur van de politiezone. De raadsleden dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag in 
bij het politiecollege. De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering 
van een afschrift moet uiterlijk eenentwintig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag aan het 
betrokken raadslid worden meegedeeld. 

 
 Art. 9 
 De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge vragen en schriftelijke vragen 

te stellen. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk 
geantwoord. 

 
 Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen 

stellen over aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de politiezone, die niet op de agenda 
van de politieraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting 
geantwoord. 

 
 QUORUM 
 
 Art. 10  
 Vooraleer aan de vergadering deel te nemen tekenen de leden de aanwezigheidslijst. 
 De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen vermeld. 
 
 Art. 11 
 De politieraad kan geen besluit nemen, indien niet de meerderheid van de zittinghebbende leden 

aanwezig is. 
 
 De raad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is 

opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen. 

 
 De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig artikel 3 van dit reglement, en er 

moet vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal geschiedt. Bovendien 
moeten de bepalingen van de twee vorige leden in de derde oproeping woordelijk worden 
overgenomen. 

 
 WIJZE VAN VERGADEREN 
 
 Art. 12 
 De voorzitter van het politiecollege of zijn plaatsvervanger zit de politieraad voor. 
 
 De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten. 
 
 Art. 13 
 Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig 

te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
 
 Indien niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat 

de vergadering niet kan doorgaan. 



 
 Art. 14 
 De ontwerpnotulen van de vorige vergadering worden met de oproepingsbrief meegezonden. 
 
 De ontwerpnotulen worden ter goedkeuring aan de politieraad voorgelegd. 
 Na goedkeuring worden zij ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
 Telkens de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering 

opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 
 
 Art. 15 
 De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad 

aanbelangen. 
 
 De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda in de 

daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist. 
 
 Een punt dat niet op de dagorde voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 

spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot 
spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derden van de aanwezige leden. De 
namen van die leden worden in de notulen vermeld. 

 
 Art. 16 
 Nadat een agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid over het voorstel aan het woord 

wenst te komen. 
 De voorzitter verleent het woord naar volgorde van de vragen en, in geval van gelijktijdige aanvraag, 

naar de rangorde van de raadsleden. 
 Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter wanneer ze aan het woord komen. 
 
 De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven. 
 
 Art. 17 
 Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 
 
 In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, 

waarvan de bespreking wordt geschorst : 
 1° om te vragen dat men niet zal besluiten 
 2° om de verdaging te vragen 
 3° om voor te stellen dat een ander dan  het in bespreking zijnde probleem bij  
      voorrang zou worden behandeld 
 4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden 
 5° om naar het reglement te verwijzen. 
 
 Art. 18 
 De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen ter 

stemming gelegd. 
 
 Art. 19 
 Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het 

reglement of voor een terugroeping tot de orde. 
 
 Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de 

voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging 
het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem door de voorzitter het woord worden 
ontnomen. Elk lid dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter aan het woord tracht te blijven, 
wordt geacht de orde te verstoren. 

 
 Dit geldt eveneens voor hen die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die 

aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
 
 Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging wordt geacht de orde te 

verstoren. 



 
 Art. 20 
 De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering. Van de handelingen die hij in 

dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
 Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de 

orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot 
de orde gehandhaafd blijft of ingetrokken wordt. 

 
 Art. 21 
 De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond iedere persoon uit de aan het publiek 

voorbehouden plaats doen verwijderen die openlijk tekens van goedkeuring of afkeuring geeft of die op 
enigerlei wijze wanorde veroorzaakt. 

 
 De voorzitter kan bovendien proces-verbaal doen opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn 

verwijzing naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond 
oplevert. 

 
 Art. 22 
 Geen enkel raadslid mag over hetzelfde onderwerp meer dan tweemaal het woord nemen, tenzij de 

voorzitter er anders over beslist. 
 
 Art. 23 
 Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de besprekingen in het gedrang 

wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, wanneer het rumoer blijft voortduren, de vergadering 
zal schorsen of sluiten. 

 
 Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan 

onmiddellijk de zaal verlaten. 
 
 Van deze schorsing of sluiting wordt in de notulen melding gemaakt. 
 

Art. 24 
 Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt 

voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen 
in de artikelen 19 en 22. 

 
 Art. 25 
 Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering 

zich moet uitspreken. 
 
 De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder 

rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
 Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem. 
 
 De politieraad stemt over de begroting van de politiezone in haar geheel, en over de jaarrekeningen van 

de zone in hun geheel. 
 
 Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen 

die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten die hij aanwijst, 
indien het om de jaarrekeningen gaat. In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de 
stemming over het artikel of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en 
de stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid 
afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn 
aangenomen. 

 
 WIJZE VAN STEMMEN 
 
 Art. 26 
 De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in alinea 4 van dit 

artikel. 



 
 Er zijn verschillende manieren van stemmen via het conferentiesysteem: 

1. de mechanisch uitgebrachte naamstemming; 
2. de mondelinge stemming; 
3. de geheime stemming. 

 
 De politieraadsleden stemmen bij mechanisch uitgebrachte naamstemming, behalve als een derde van 

de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 
 
 Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen tot ambten, en terbeschikkingstellingen 

geschieden bij geheime stemming en eveneens bij volstrekte meerderheid der stemmen. 
 

Art. 27 
 De mechanisch uitgebrachte naamstemming geschiedt als volgt: nadat de voorzitter het onderwerp van 

de stemming heeft omschreven, vraagt hij achtereenvolgens welke politieraadsleden ja stemmen, neen 
stemmen of zich onthouden. De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich door de 
overeenkomstige knop in te drukken. 

 
Elk lid van de politieraad kan slechts éénmaal via het conferentiesysteem een stem uitbrengen.  
 
Indien een punt van de agenda een kennisname betreft, dan wordt er een mechanische naamstemming 
uitgevoerd waarbij de aanwezige raadsleden een ja-stem uitbrengen als zijnde een kennisname en dit 
opdat er een registratie van de deelnemers kan plaatsvinden. 
 
Bij mechanisch defect of bij eenvoudige beslissing van de voorzitter kan teruggegrepen worden naar de 
mondelinge stemming of de stemming bij handopsteking. 

 
 Art. 28 
 De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk raadslid ja, neen of 

onthouding te laten uitspreken en simultaan zijn stem via het conferentiesysteem in te geven. 
 
 Bij de aanvang van de vergadering loot de voorzitter de naam van het lid dat het eerst zal stemmen. 

Vervolgens stemmen de leden wiens namen op de ranglijst volgen, daarna deze wier namen voorafgaan. 
Indien het aangeduide lid op het ogenblik van de loting afwezig is, wordt de stemming begonnen met 
het eerstvolgende lid op de ranglijst, dat aanwezig is. 

 
 Art. 29 

De geheime stemming gebeurt eveneens via een mechanisch uitgebrachte naamstemming met de 
absolute garantie dat het geheim van de stemming wordt bewaard. 
De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich door de overeenkomstige knop in te drukken. 
 
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
 
Bij mechanisch defect of bij eenvoudige beslissing van de voorzitter kan teruggegrepen worden naar het 
systeem met stembriefjes. 

 
Bij de voordracht van kandidaten, benoemingen of aanwervingen, wordt een eerste mechanische 
stemronde gehouden over de door het politiecollege voorgedragen kandidaat. Indien deze de 
meerderheid niet verkrijgt, dan volgen er zoveel stemrondes als nodig om een meerderheid te 
verkrijgen, en dit in de volgorde van de door de selectiecommissie vastgestelde rangschikking van de 
kandidaten. 
 
Indien bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de volstrekte meerderheid niet is verkregen 
bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen 
hebben behaald. 

 
 Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen) tussen 

hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming. 
 
 De benoeming of de voordracht geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
 Indien bij herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de voorkeur. 



 
 Art. 30 
 Behoudens in geval van geheime stemming, stemt de voorzitter het laatst. 
 
 NOTULEN 
 
 Art. 31 
 De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat 

gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen heeft. Zij maken 
eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Als er een mondelinge stemming plaats had 
vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel gestemd heeft of zich onthield. 

 
 Art. 32 
 De goedgekeurde notulen van de openbare zitting van de politieraad zijn beschikbaar op de website van 

de lokale politie van de politiezone Demerdal–DSZ. 
 
 PRESENTIEGELD 
 
 Art. 33 
 Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld verleend voor elke 

vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 
 
 Er kan echter geen tweemaal presentiegeld worden verleend op dezelfde dag. 
 
5. KENNISNEMING VAN HET VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 11 DECEMBER 

2012 
De politieraad neemt kennis van het verslag van de zitting van 11 december 2012. 
 
6. KENNISNEMING VAN DE BESLISSING VAN HET POLITIECOLLE GE D.D. 

14.01.2013 HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN HET STEMGEWICHT VAN 
DE BURGEMEESTERS IN HET POLITIECOLLEGE EN VAN DE 
POLITIERAADSLEDEN VOOR HET AANNEMEN VAN DE BESLISSI NGEN 
BEPAALD IN ARTIKEL 26 WGP  

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege d.d. 14.01.2013 
houdende de vaststelling van het stemgewicht van de burgemeesters in het politiecollege en 
van de politieraadsleden voor het aannemen van de beslissingen bepaald in artikel 26 WGP. 
 
7. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 27.11.2012 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING NR.1 (GEWONE  
DIENST) EN NR.2 (BUITENGEWONE DIENST) VAN DE BEGROT ING VAN DE 
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ VOOR  HET 
DIENSTJAAR 2012 (VLAAMSE OVERHEID)  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 27.11.2012 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.1 (gewone 
dienst) en nr.2 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2012 (Vlaamse Overheid). 
 
8. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 10.12.2012 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING NR.1 (GEWONE  
DIENST) EN NR.2 (BUITENGEWONE DIENST) VAN DE BEGROT ING VAN DE 
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL-DSZ VOOR  HET 
DIENSTJAAR 2012 (FEDERALE OVERHEID)  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 10.12.2012 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.1 (gewone 



dienst) en nr.2 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2012 (Federale Overheid). 
 
9. VASTSTELLING VAN HET PRESENTIEGELD VOOR DE VERGADER INGEN 

VAN DE POLITIERAAD  
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 12; 
Gelet op de Provinciewet, in het bijzonder artikel 61; 
Gelet op de bespreking; 
Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de 

vergaderingen van de politieraad, aan de vergaderingen van de commissies en van de 
afdelingen. Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de regeling uit 
artikel 33 van het huishoudelijk reglement van de politieraad. 

Art. 2 Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op € 85,70 en wordt gekoppeld aan 
de index 138,01. 

Art. 3 Dit besluit kent rechtsingang op 01 februari 2013. 
 
10. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE  DE 

BEREKENING VAN HET PRESENTIEGELD MET HET SOCIAAL 
SECRETARIAAT VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE  

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikels 12 en 22; 
Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, in het bijzonder artikels 11, 12, 12bis en 19; 
Gelet op het wetboek van inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder artikel 22 van bijlage 
III; 
Gelet op de Provinciewet, in het bijzonder artikel 61; 
Gelet op het schrijven van de Minister met referentie SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162; 
Gelet op de bespreking; 
Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 De politiezone Demerdal – DSZ (nr.5396) laat de berekening van de presentiegelden 

over aan het sociaal secretariaat GPI. Een dergelijk verzoek wordt gericht aan het 
SSGPI. 

Art. 2 Dit besluit kent rechtsingang vanaf 01 februari 2013. 
Art. 3 Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- de korpschef 
- de bijzonder rekenplichtige  
- het SSGPI (ter attentie van de bevoegde satelliet) 

 
11. MACHTIGING POLITIECOLLEGE TOT VASTSTELLING VAN DE W IJZE 

VAN GUNNING EN VAN DE VOORWAARDEN VAN DE OPDRACHT, VOOR 
OVERHEIDSOPDRACHTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HET 
DAGELIJKS BEHEER VAN DE POLITIEZONE  

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 33; 
Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, in het bijzonder artikel 234, tweede lid; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 



Overwegende dat het voor een goede werking van de zone belangrijk is dat voor opdrachten 
die betrekking hebben op het dagelijks beheer en een vlugge afhandeling vereisen, het 
politiecollege gemachtigd wordt de wijze te kiezen waarop de opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten worden gegund en gemachtigd wordt de voorwaarden 
voor die opdrachten vast te stellen; 
Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 In uitvoering van artikel 324, tweede lid van de “Nieuwe Gemeentewet” wordt het 

politiecollege gemachtigd de wijze te kiezen waarop de opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten worden gegund en wordt het politiecollege 
gemachtigd de voorwaarden voor die opdrachten vast te stellen voor zover die 
opdrachten betrekking hebben op het dagelijks beheer van de politiezone en binnen de 
perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten. 

Art. 2 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams- 
 Brabant. 
 
12. VOORSTEL TOT BEPALING VAN DE WIJZE VAN GUNNING EN T OT 

VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN VAN  
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN DIE GEFINANCIERD WOR DEN MET 
KREDIETEN VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING EN WAARVAN DE 
WAARDE NIET MEER BEDRAAGT DAN € 5.500,00 (EXCL. BTW ) 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 33; 
Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, in het bijzonder artikel 234; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op artikel 122,1° van het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor 
openbare werken waarin bepaald wordt dat een opdracht via onderhandelingsprocedure met 
aangenomen factuur kan gegund worden wanneer het goed te keuren bedrag van de opdracht, 
zonder BTW, niet hoger ligt dan € 5.500,00; 
Overwegende dat de onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur de mogelijkheid 
biedt om contracten van geringe waarde op een eenvoudige en snelle manier af te sluiten; 
Op voorstel van het politiecollege, 
Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1  Tenzij de politieraad in een afzonderlijk besluit voor een bepaalde opdracht een andere  

gunningswijze vaststelt, zullen de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die 
gefinancierd worden met kredieten van de buitengewone begroting en waarvan de 
waarde niet meer bedraagt dan € 5.500,00, exclusief BTW, altijd gegund worden via 
de onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur. 

Art. 2  De bijzondere contractuele administratieve bepalingen voor de in artikel 1 vermelde 
overeenkomsten worden als volgt bepaald: 
- De werken, leveringen en diensten zullen zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden 
(max. 90 kalenderdagen) en wat de leveringen betreft, zullen de goederen, indien 
nodig, ter plaatse gemonteerd worden. 
– De prijs van de overeenkomst zal na volledige uitvoering in één keer betaald 
worden. 



Art. 3  Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant. 

 
13. GEFASEERDE AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL VIA 

RAAMCONTRACTEN  
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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten van 15 juni 2006, inzonderheid art. 15 en 80; 
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van 
informaticamaterieel (13 ISLP-pc’s, 8 schermen, 1 desktop en 1 laptop); 
Overwegende dat dit informaticamateriaal kan worden aangekocht via de 
raamovereenkomsten van de  van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR, 
die ten behoeve van de Federale en Lokale Politie werden afgesloten met een aantal 
leveranciers, na toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten; 
Overwegende dat deze methode van aankopen via raamcontracten administratief het 
eenvoudigst is en een zekerheid biedt dat het informaticamaterieel de beste 
prijs/kwaliteitsverhouding heeft; 
Overwegende dat het voor de goede werking van de dienst, onder meer voor het snel oplossen 
van onverwachte defecten, aangewezen is dat het informaticamaterieel tijdens het jaar 2013 
gespreid in verschillende fases aangekocht zal worden; 
Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 14.500; 
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op 
art. 330/742-53, aankoop van informaticamaterieel; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 Er zal tijdens het jaar 2013 gespreid in verschillende fases informaticamaterieel 

(13 ISLP-pc’s, 8 schermen, 1 desktop en 1 laptop) worden aangekocht. 
Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde aankopen wordt geraamd op € 14.500,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 
Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomsten FOR, gesloten door de Federale 

Overheidsdienst Personeel en Organisatie. 
Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdrachten worden gefinancierd op art. 330/742-53, aankoop 

van informaticamaterieel. 
 
14. VOORSTELLING POLITIEZONE EN POLITIEKORPS  
De waarnemend korpschef geeft een overzicht van de politiezone en het politiekorps. 
 
 
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting. 
 
 


