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Toegelichte agenda 

Virtuele vergadering 

 

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
De volgende vergadering van de politieraad is gepland voor donderdag 11 juni 2020. 

 

2 Politieassociatie Centrum — Eindafrekening 2019 
De afrekening gebeurt volgens de overeengekomen verdeelsleutels en rekening houdende met de geleverde en 

ontvangen prestaties. De politiezone is € 133 887,44 verschuldigd aan de politiezone AMOW. 

 

3 Patrimonium — Huurovereenkomst wijkkantoor Affligem — Addendum 
Voor de huisvesting van het wijkkantoor huurt de politiezone van de gemeente Affligem de nodige ruimten. 

Vanaf 1 juli 2020 zal de huurprijs forfaitair € 20 000 per jaar bedragen, inbegrepen elektriciteit, verwarming, 

onderhoud, telefonie en dataverbinding. 

 

4 Patrimonium — Huurovereenkomst wijkkantoor Roosdaal — Addendum 
Voor de huisvesting van het wijkkantoor huurt de politiezone van de gemeente Roosdaal de nodige ruimten. 

Vanaf 1 juli 2020 zal de huurprijs forfaitair € 20 000 per jaar bedragen, inbegrepen elektriciteit, verwarming, 

onderhoud, telefonie en dataverbinding. 

 

5 Patrimonium — Wijkkantoor Ternat — Huurovereenkomst 
Vanaf 1 juli 2020 verhuist het wijkkantoor naar lokalen die de gemeente Ternat ter beschikking stelt. De 

huurprijs bedraagt forfaitair € 20 000 per jaar, inbegrepen elektriciteit, verwarming, onderhoud, telefonie en 

dataverbinding. 

 

6 Opdrachten — Leveringen — Dienstvoertuig — Voorwaarden — I tot V 
De zone wenst 5 dienstvoertuigen aan te kopen. Deze aankoop past binnen de normale vervangingscyclus in het 

voertuigenpark. De aankopen gebeuren via het raamcontract van de federale politie DGS/DSA 2016R3010 bij de 

firma D'Ieteren. 

− twee Volkswagen Golf hybride voor een bedrag van € 74 975,10 incl. btw voor de wijkpolitie Ternat en 

Roosdaal; 

− één Volkswagen Golf CNG voor een bedrag van € 28 246,36 incl. btw voor de wijkpolitie Affligem; 

− één Volkswagen Passat voor een bedrag van € 55 325,74 incl. btw voor de dienst interventie; 

− één Volkswagen Caddy voor een bedrag van € 21 177,58 incl. btw voor de dienst verkeer. 

 

7 Personeel — Personeelsformatie — Operationeel personeel — Wijziging 
De wijziging omvat een uitbreiding van het basiskader van 75 inspecteurs naar 80 inspecteurs. 
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8 Personeel — Vacantverklaring operationele functies — Middenkader 
Als gevolg van de aanpassing van het organogram en een interne herplaatsing, dienen 3 functies van 

hoofdinspecteur vacant verklaard te worden. De volgende bij mobiliteit (categorie A) te begeven betrekkingen 

worden vacant verklaard: 

− 2 hoofdinspecteur teamchef interventie 

− 1 hoofdinspecteur teamchef bestuurlijke aanpak en wapens 

Deze betrekkingen zijn opgenomen in de goedgekeurde personeelsformatie. Er is een werfreserve voorzien tot de 

volgende mobiliteitscyclus. 

 

9 Personeel — Vacantverklaring operationele functies — Basiskader 
Als gevolg van de aanpassing van het organogram, ontslag en herplaatsing dienen 8 functies van inspecteur 

vacant verklaard te worden. De volgende bij mobiliteit (categorie A) te begeven betrekkingen worden vacant 

verklaard: 

− 1 rechercheur 

− 3 inspecteur interventie 

− 1 inspecteur LIK 

− 1 inspecteur dossierbeheerder wapens 

− 2 inspecteurs APO vatting 

Deze betrekkingen zijn opgenomen in de goedgekeurde personeelsformatie. Er is een werfreserve voorzien tot de 

volgende mobiliteitscyclus. 

 

10 Personeel — Ambtshalve aanwijzing — Vacantverklaring operationele functie — Basiskader 
In de voorbije mobiliteitcyclus (categorie A) waren geen kandidaten voor het invullen van de vacatures van 

inspecteur interventie. De politiezone kan nu een beroep doen op de mobiliteitscyclus voorbehouden aan 

aspiranten-inspecteur (categorie C). Dit houdt in dat aspiranten-inspecteur in het begin van de basisopleiding 

kunnen opteren voor de politiezone TARL. Na het beëindigen van de basisopleiding worden zijn ambtshalve 

toegewezen aan de zone. De volgende bij aspirantenmobiliteit te begeven betrekking wordt vacant verklaard: 

− 2 inspecteurs (interventiedienst) 

Deze betrekkingen zijn opgenomen in de goedgekeurde personeelsformatie. 

 

11 Personeel — Korpschef — Opdrachtbrief 2020/2025 
De korpschef oefent zijn mandaat uit in overeenstemming met de opdrachtbrief. In de opdrachtbrief staan de te 

bereiken doelstellingen van het mandaat en de ter beschikking gestelde middelen met dewelke de doelstellingen 

moeten worden nagestreefd. De opdrachtbrief moet in overeenstemming zijn met het zonaal veiligheidsplan. 

 

12 Financiën — Leningen 2019 
Het pakket omvat een aantal leningen voor een geraamd bedrag van € 543 535,80. Deze leningen moeten dienen 

voor de financiering van de buitengewone uitgaven in 2019. De zone zal onderhandelen met de financiële 

instellingen over de beste voorwaarden. 

 

13 Personeel — Mobiliteit — Indienstneming hoofdinspecteur van politie 
De raad heeft op 9 juni 2016 één betrekking van hoofdinspecteur vacant verklaard in de mobiliteitscyclus 

2019/05 (categorie A). De selectiecommissie heeft op 19 februari 2020 de enige kandidaat geschikt bevonden. 

Deze betrekking is voorzien in de goedgekeurde personeelsformatie. 

 

14 Personeel — Mobiliteit — Indienstneming inspecteur van politie 
De raad heeft op 30 april 2020 één betrekking van inspecteur (dossierbeheerder wapens) vacant verklaard in de 

mobiliteitscyclus 2020/01 (categorie A). De selectiecommissie heeft op 22 april 2020 de enige kandidaat 

geschikt bevonden. Deze betrekking is voorzien in de goedgekeurde personeelsformatie. 

 

  




