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Meldingslijst met beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad van 
10 december 2019 zoals voorzien in artikel 85 WGP. 
 

OPENBARE ZITTING 
 

• Goedkeuring verslag politieraad dd. 12 november 2019 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

• Lokale politie - Wijzigen formatie van het operationeel kader en het 
administratief en logistiek kader 

BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: de organieke formatie van het operationeel en van het administratief en 
logistiek personeel wordt, na wijziging, als volgt vastgesteld: 
Operationeel kader 
Officieren: 
1 hoofdcommissaris van politie – korpschef 
5 commissarissen 
Middenkader: 
17 hoofdinspecteurs 
Basiskader: 
69 ( maar slechts 66 FTE reden: 3 voor de opvang van 4-dagenweek, parttime) 
Totaal organieke formatie operationeel personeel:  
89 Fulltime equivalenten. 
 
Administratief en logistiek kader 
Niveau A 
1 voltijdse betrekking Niveau A: graad adviseur – directie BBO/Personeel/Communicatie/ 
 Logistiek en onderhoud 
1 voltijdse betrekking Niveau A: graad adviseur – politiesecretaris-boekhouder 
1 voltijdse betrekking Niveau A: graad adviseur – Analist – L.I.K. 
Niveau B 
1 voltijdse betrekking Niveau B: graad consulent met als bijzondere graad 
maatschappelijk assistent 
1 voltijdse betrekking Niveau B: graad consulent – personeel/communicatie 
Niveau C 
1 voltijdse betrekkingen Niveau C: graad gespecialiseerd assistent 
1 voltijdse betrekking Niveau C – graad assistent met als bijzondere graad 
gespecialiseerd vakman  
5 voltijdse betrekkingen Niveau C: graad assistent 
4 voltijdse betrekkingen Niveau C: graad assistent (bijzonder kader – militairen) 
Niveau D 
2 voltijdse betrekkingen Niveau D: graad bediende 



Totaal organieke formatie administratief en logistiek personeel:  
18 Fulltime equivalenten. 
 
Contractueel personeel: 
Opnet: 114 uur niveau D (opnet) 
Klusjesman: 1,2 niveau D 
3 FTE + 1 FTE (16u): niveau C (vroegere gesco-statuut) 
Jobstudenten: 3 x 1 maand tijdens de zomervakantie (juli en augustus): niveau D 
Artikel 2: artikel 2 van het raadsbesluit van 12 december 2017 blijft behouden. Na 
pensionering of mobiliteit van het personeel dat lid is van de bijzondere kaders wordt het 
bijzonder kader opgeheven en vervangen door een gewoon kader en dat het personeel 
(bediende) van het niveau D en het bijzonder kader niveau D, na pensionering of 
mobiliteit worden vervangen door een niveau C 

• Vaststellen en goedkeuren begroting 2020 - gewone en buitengewone dienst 
Besluit : Is aangenomen met 94,25 voor - 0 tegen - bij 0 onthoudingen 
Artikel 1 : De begroting voor het dienstjaar 2020 wordt vastgesteld. 
Artikel 2: De gewone dienst van de begroting vertoont volgende uitslag: 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018  920.259,77 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019  156.306,85 
Begroting  2020  Saldo 
Ontvangsten eigen dienstjaar: 9.131.118,17   
Uitgaven eigen dienstjaar: 9.663.768,95 -532.650,78 0,00 
Ontvangsten vorige dienstjaren 376.343,93   
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 376.343,93 0,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00   
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 
Resultaat van de begroting:   -156.306,85 
Geraamd algemeen resultaat begroting   0,00 

Artikel 3: De buitengewone dienst van de begroting vertoont volgende uitslag: 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018  1.369.988,85 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019  265.908,88 
Begroting  2020  saldo 
Ontvangsten eigen dienstjaar: 341.620,43   
Uitgaven eigen dienstjaar: 607.529,31 -265.908,88 0,00 
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00   
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00   
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 
Resultaat van de begroting:   -265.908,88 
Geraamd algemeen resultaat begroting   0,00 

 

• Begroting 2020 - buitengewone dienst - bepalen van de wijze van gunnen van 
sommige uitgaven 

Besluit : met éénparigheid van stemmen 
De aankopen die werden voorzien in de buitengewone begroting 2020 of die zullen 
worden toegevoegd na begrotingswijziging en die  
1. impliciet het karakter hebben van opdrachten voor dagelijks beheer van de 

politiezone; 
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