
 
 

POLITIEZONE BRT (5399) – Begijnendijk – Rotselaar – Tremelo 
 

POLITIERAAD 23 maart 2022 
Aanwezig: 
Jelle Wouters, burgemeester Rotselaar - voorzitter; 

Bert De Wit, burgemeester Tremelo; 

Bert Ceulemans, burgemeester Begijnendijk; 

Franciska De Cock, Herman De Coux, Fredy De Keyser, Bob Michiels, Werner Mertens, Ilse Michiels, 

Franciscus Vansteenbeeck, Joachim De Buyser, Joris Heremans, Christoph Torfs, Diana Van 

Leemputten, Jolien Wittemans; politieraadsleden; 

Luc Verstraeten, waarnemend korpschef; 

Wendy Van Opstal, politiesecretaris. 

 

Verontschuldigd: 
Ellen De Rijck, Christel Hendrix, Herwig PIERRE, Christoph Torfs en Theophiel Smets; 

politieraadsleden. 
 

 

Beknopte overzichtslijst. 
 

PUNT 1: Kennisgeving ontslag Tom Van Esse als politieraadslid. 

BESLUIT: 

De politieraad neemt akte van het ontslag van politieraadslid Tom Van Esse en is van oordeel dat de heer 

Fredy De Keyser tot de eedaflegging, vereist voor de uitoefening van zijn mandaat, mag worden toegelaten. 
 
 

PUNT 2: Eedaflegging Fredy De Keyser als nieuw effectief lid van de politieraad. 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Er wordt akte genomen van de eedaflegging van het nieuwe politieraadslid, Fredy De Keyser; 

Artikel 2 

Na de eedaflegging wordt het nieuwe politieraadslid vanaf heden aangesteld in zijn nieuwe functie. 

 
PUNT 3: Goedkeuring notulen 15 december 2021. 

De notulen worden goedgekeurd met 15 ja-stemmen en 0 neen-stemmen. 
 

 

PUNT 4: Kennisgevingen politiecollege. 

Politiecollegebeslissingen van 17/12/2021 t.e.m. 25/02/2022: 

PC 17/12/2021 

• Aankoop tablets en ICT-materiaal. 

PC 14/01/2022 

• Benoeming van één inspecteur van politie via aspirantenmobiliteit. 

• Ondersteuning DPO via IT-punt – dienstjaar 2022 

PC 28/01/2022 

• Begroting 2021: interne begrotingswijziging nummer 53. 

• Kennisgeving goedkeuring begroting 2022: besluit van de provinciegouverneur 

PC 10/02/2022 

• Stand van zaken voorbereidingstraject ‘start.politie’. 

PC 25/02/2022 

• Benoeming van één inspecteur van politie – dienst interventie. 

• Benoeming van één inspecteur van politie – wijkdienst. 

• Toewijzing opdrachten: bemalingsstudie, archeologienota, sloopopvolgingsplan i.h.k.v. de 

nieuwbouw. 

• Vaststellen agenda politieraad 23/03/2022. 
 



 
 

PUNT 5: Kennisgeving goedkeuring begroting 2022: besluit van de provinciegouverneur. 

De politieraad neemt akte van het besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 25 januari 

2022 met betrekking tot de goedkeuring van de begroting 2022 van de politiezone BRT, zoals vastgesteld op 

de politieraad van 15 december 2021. De controle van de begroting heeft geen aanleiding gegeven tot 

opmerkingen. 
 
 

PUNT 6: Vacantverklaring van vier betrekkingen van inspecteur van politie via mobiliteit. 

BESLIST: met algemene stemmen 

Artikel 1: 

De betrekkingen van vier inspecteurs van politie vacant te verklaren; 

Artikel 2: 

De invulling te laten gebeuren via mobiliteit en mee te delen aan de directie mobiliteit en loopbaanbeheer 

van de federale politie; 

Artikel 3: 

De selectie van de kandidaten lokaal te laten gebeuren. 
 
 

PUNT 7: Samenstelling plaatselijke selectiecommissie voor de betrekking van inspecteur van 

politie via mobiliteit. 
BESLIST: met algemene stemmen 

Artikel 1: 

De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 

− voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier van de lokale politie 

− bijzitter 1: een officier van de lokale politie  

− bijzitter 2: een hoofdinspecteur of inspecteur van de lokale politie 

− notulist: een secretaris aangeduid door de korpschef  
 

 

 

 

 

 

De politiesecretaris       De burgemeester -voorzitter 

Wendy Van Opstal       Jelle Wouters 

 

 


