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BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 

 

OPENBARE ZITTING  

 
Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter 
De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert K., Timmermans E., - leden van het politiecollege - 
raadsleden  
Cattie Kristof, De Pelsemaeker Sara; De Boeck Jonas; Anthoons Herman; De Boeck Simon; Dermez Christa; 
Goubert Carine; Debock Paulette; Eeckhoudt Eric; Elpers Heidi; O Erik; Van Vlaenderen Kelly; Baert Paul; 
Seghers Rudi; - raadsleden 
korpschef: Hellinckx M., bijzonder rekenplichtige: Bombaert P., secretaris: Reygaerts K. 
Verontschuldigd: Ringoot Fried; Deteye Marc; Thiebaut Hilde 
Afwezig:  
 

 

 
2.- Patrimonium - Verkoop site Vollezele – Openbare verkoop – Toewijzing - Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis dat het hierna omschreven perceel, Steenstraat 5, 1570 Galmaarden, werd 

verkocht. De opbrengst van de verkoop wordt zal gereserveerd worden op een buitengewoon 

reservefonds voor de gedeeltelijke (eigen) financiering van een nieuwbouw politiehuis. 

 

 

3.- Begroting 2013 - Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Goedkeuring 

 

De  begrotingswijziging nr. 1 - gewone dienst van de begroting 2013 wordt goedgekeurd.  

 
  volgens de 

oorspronkelijk

e begroting of 

de vorige 

wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 

wijziging 

 

Alg.resultaat begrotingsrekening  

 

2011 

 

772.516,95 

   

772.516,95 

 

(1) 

       



Resultaat begrotingsrekening 2012 -415.094,60 637.296,09 0,00 222.201,49 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       

Alg. resultaat begrotingsrekening 2012 357.422,35 637.296,09 0,00 994.718,44 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       

Begrotingswijziging 2013      

       

Ontvangsten van het eigen dienstjaar  5.787.512,36 10.672,94 29.168,27 5.769.017,03  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  5.749.156,17 36.877,49 85.251,01 5.700.782,65  

       

Ontvangsten vorige jaren  0,00 11.687,99 0,00 11.687,99  

Uitgaven vorige jaren  257.878,54 11.694,69 0,00 269.573,23  

       

Ontvangsten overboekingen  0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen  137.900,00 31.787,79 0,00 169.687,79  

       

       

Geraamd resultaat van de begroting 2013 -357.422,35 -57.999,04 -56.082,74 -359.338,65 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013 635.379,79 (5) 

 

 

4.- Begroting 2013 - Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst – Goedkeuring 

 

De  begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone dienst van de begroting 2013 wordt goedgekeurd. 

 
  volgens de 

oorspronkelijk

e begroting of 

de vorige 

wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 

wijziging 

 

Alg.resultaat begrotingsrekening  

 

2011 

 

0,00 

   

0,00 

 

(1) 

       

Resultaat begrotingsrekening 2012 0,00 0,00 49.732,84 -49.732,84 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       

Alg. resultaat begrotingsrekening 2012 0,00 0,00 49.732,84 -49.732,84 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       

Begrotingswijziging 2013      

       

Ontvangsten van het eigen dienstjaar  1.200.000,00 109,00 600.000,00 600.109,00  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  687.900,00 1.500,00 569.336,05 120.063,95  

       

Ontvangsten vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  

       

Ontvangsten overboekingen  137.900,00 31.787,79 0,00 169.687,79  

Uitgaven overboekingen  600.000,00 0,00 0,00 600.000,00  



       

       

Geraamd resultaat van de begroting 2013 50.000,00 30.396,79 30.663,95 49.732,84 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013 0,00 (5) 

 

 

5.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd 

op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2013/03 - Besluit Politiecollege in zitting 

dd. 05/07/2013 - Bekrachtiging 

 

Het besluit van het Politiecollege dd. 05/07/2013 genomen bij hoogdringendheid wordt bekrachtigd. 

 

Tijdens de Politieraad in zitting van 03/06/2013 werd akkoord gegaan om volgende bediening vakant te 

verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2013-03: - één bediening van een HINP (niet 

gespecialiseerd). In de Politieraad van 07/10/2013 wordt akkoord gegaan om de volgende bedieningen 

bijkomend vakant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2013-03: één bediening van een 

INP voor de dienst interventie 

 

Akkoord te gaan om een wervingsreserve aan te leggen voor deze vacatures. 

 

Akkoord te gaan met de samenstelling van de selectiecommissie voor een inspecteur als volgt:  

- Voorzitter: Korpschef M. Hellinckx 

- Bijzitters:   CP Serge Roelens, Directeur Operaties 

    CP Pascal Kemps (PZ TARL) 

- Secretaris: Kristien Reygaerts 

 

 

6.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd 

op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2013/04 - Besluit Politiecollege in zitting 

dd. 11/09/2013 - Bekrachtiging 

 

Het besluit van het Politiecollege dd. 11/09/2013 genomen bij hoogdringendheid wordt bekrachtigd.  

 

De volgende bedieningen worden vakant verklaard in het kader van de mobiliteitscyclus 2013-04: 

- één bediening van een HINP (niet gespecialiseerd) 

- één bediening van een INP voor de dienst interventie 

 

Akkoord te gaan om een wervingsreserve aan te leggen voor deze vacatures. 

 

Akkoord te gaan met de samenstelling van de selectiecommissie voor een inspecteur als volgt:  

- Voorzitter: Korpschef M. Hellinckx 

- Bijzitters:   CP Serge Roelens 

    CP Diensthoofd interventie uit een andere zone 

- Secretaris: Kristien Reygaerts 

 

Akkoord te gaan met de samenstelling van de selectiecommissie voor een hoofdinspecteur als volgt:  

- Voorzitter: Korpschef M. Hellinckx 

- Bijzitters:   CP Serge Roelens 

    CP uit een andere zone 

- Secretaris: Kristien Reygaerts 



 

 

7.- Personeel - Aanvraag opruststelling INP Wijksector GLP – Wijksector GLP met ingang op 

01/05/2014 – Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord om de aanvraag van een inspecteur uit de wijksector GLP tot opruststelling 

op 01/05/2014 in te willigen en hem hierbij eervol ontslag te verlenen. 

 

 

8.- Personeel - Aanvraag opruststelling INP Wijksector GLP – Wijksector GLP met ingang op 

01/07/2014 – Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord om de aanvraag van een inspecteur uit de wijksector GLP tot opruststelling 

op 01/07/2014 in te willigen en hem hierbij eervol ontslag te verlenen. 

 

 

9.- Materiaal - Buitendienststelling één voertuig (Toyota Corolla – APC 066) – Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord om het voertuig buiten dienst te stellen, te ontmantelen en te koop aan te 

bieden bij opbod aan geïnteresseerde kopers. 

 

 

10. Materiaal - Buitendienststelling één voertuig (Volkswagen Transporter XAM716) – 

Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord om het voertuig buiten dienst te stellen, te ontmantelen en te koop aan te 

bieden bij opbod aan geïnteresseerde kopers. 

 

 

11. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 – Voorstel beleidskeuzes  

 

De Korpschef stelt de prioriteiten voor die weerhouden werden in het zonaal veiligheidsplan 2014-

2017: 

 

Criminaliteit en leefbaarheid 

- Criminaliteit 

o Diefstallen met braak 

- Verkeer 

o Snelheid en alcohol/drugs 

o Ongeval analyse (oorzaak) 

o Schadebeperking en slachtofferbejegening (gevolgen) 

o Mobiliteitsproblematiek 

 

- Overlast 

o Storend gedrag veroorzaakt door personen  

o Lawaai/Voertuiggerelateerde overlast & ongepast gebruik van voertuigen 

o Problemen met dieren 

- IFG = routinewerking � Monitoring 

Interne werking 

- Duidelijke richtlijnen 

- Vermogen om zelf te sturen (meten is weten) 



- Gemotiveerde medewerkers (recruteringsproblematiek) 

- Competente medewerkers (kwaliteit en meer individuele begeleiding) 

Transversale werking 

- Financiën politiezone Pajottenland 

- Informatiehuishouding 

- Kwaliteit 

- Welzijn 

 

 

12.- Financiën - Meerjarenplanning 2014-2019 – Bespreking 

 

De Korpschef licht het meerjarenplan 2014-2019 toe. De bedoeling is dat de integrale 

meerjarenplanning van politie zoals voorgesteld geïntegreerd wordt in de meerjarenbegroting van de 

gemeenten, die goedgekeurd moet worden in de verschillende gemeenteraden tegen eind 2013. De 

Korpschef vraagt de beslissing van de verschillende gemeenteraden over de totale meerjarenplanning 

van politie door te sturen naar de Korpschef uiterlijk op 31/03/2014. 

 

13.- Begroting 2014 – Goedkeuring 

 

Overwegende dat dit een voorlopige begroting is in afwachting van de goedkeuring van het 

meerjarenplan 2014-2019 door de gemeenten van de zone uiterlijk op 31/03/2014 conform de 

afspraken tijdens de vergaderingen van het Politiecollege in zitting dd. 11 en 19/09/2013 en de 

voorstelling aan de schepencolleges dd. 01/10/2013. Deze voorlopige begroting houdt rekening met het 

voorstel zoals dit is opgenomen in het totale meerjarenplan onder voorbehoud van goedkeuring van het 

meerjarenplan politie in elke gemeente ten laatste tegen 31/03/2014. 

 

De Politieraad gaat akkoord om de begroting 2014 goed te keuren. 

 

14.- Personeel - Wijziging van de personeelsformatie van de politiezone PAJOTTENLAND - 

Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord om de personeelsformatie van het OPERATIONEEL personeel van de 

politiezone PAJOTTENLAND met ingang op 01 januari 2014 vast te stellen als volgt: 

 

OPERATIONEEL PERSONEEL 

 

Graad Huidig kader Effectieve bezetting Toekomstig kader 

HCP 1 1 1 

Officieren 3 3 2 

Middenkader 12 11 12 

Basiskader 41 40 44 

Agent van politie 0 0 1 

Totaal 57 55 60 

 

De Politieraad gaat akkoord om de personeelsformatie van het ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK 

personeel van de politiezone PAJOTTENLAND met ingang op 01 januari 2014 vast te stellen als volgt: 

 

 

 

 

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL 



 

Graad Huidig kader Effectieve bezetting Toekomstig kader 

CALOG A 2 1 1 1 

CALOG A 1 3 1 1 

CALOG B 5 3 4 

CALOG C 5 2,6 4 

CALOG D 0 1,8 3 

Totaal 14 9,4 13 

 

De functies van de personeelsformatie vermeld in de artikelen 1 en 2 zijn uit te drukken in voltijdse 

equivalenten. 

 

De Politieraad gaat akkoord om het bij dit besluit gevoegde organogram, personeelsbehoeftenplan goed 

te keuren 

 

15. Personeel - Contractueel personeelslid CALOG Niveau D – Halftijdse bediening - Aanwerving 

– Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord om de functie van halftijdse bediening voor één contractuele klusjesman 

(CALOG Niveau D) vacant te verklaren vanaf 01/01/2014. 

 

De plaatsaanbieding zal gepubliceerd worden in de infobladen van de gemeenten, de website van politie 

en van de gemeenten, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad, VDAB, werkwinkel, jobpol, …  

 
 
BESLOTEN ZITTING 

 

-  De Politieraad heeft beslist over te gaan tot de aanwerving van: 

- één inspecteur voor de dienst interventie 

- één inspecteur voor de dienst recherche 

 

 


