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POLITIRAAD 23.06.2020 
 

DAGORDE 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Brief gouverneur wnd. d.d. 27.01.2020 houdende de goedkeuring door de toezichthoudende  

overheid van de jaarrekening 2018: kennisneming door de raad 
 

Op 17 juni 2019 ging de politieraad in zijn zitting over tot de vaststelling van de begrotings- en 

jaarrekening 2018. 

De provinciegouverneur dient zich in het kader van het specifiek federaal toezicht, uit te 

spreken over de goedkeuring en vaststelling van de rekeningen die betrekking hebben op de 

lokale politie binnen een termijn van 200 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van deze 

rekeningen bij de gouverneur. De wettelijke termijn waarbinnen de gouverneur het dossier 

betreffende de rekening 2018 diende te behandelen verstreek op 31 januari 2020. 

In dit opzicht neemt de politieraad kennis van de brief d.d. 27 januari 2020 van de heer Didier 

Detollenaere, provinciegouverneur wnd., waarbij hij in het kader van het specifiek federaal 

toezicht, zijn goedkeuring verleent aan de door de politieraad vastgestelde begrotings- en 

jaarrekening 2018. 

  

2. Brief gouverneur wnd. d.d. 23.12.2019 houdende de goedkeuring door de toezichthoudende  

overheid van de begrotingswijzigingen 1 & 2 dienstjaar 2019: kennisneming door de raad 
 

Op 05 november 2019 ging de politieraad in zijn zitting over tot de vaststelling van de 

politiebegrotingswijzigingen 1 & 2 dienstjaar 2019. 

De provinciegouverneur dient zich in het kader van het specifiek federaal toezicht, uit te 

spreken over de goedkeuring en vaststelling van de politiebegrotingswijzigingen binnen een 

termijn van 45 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de begroting bij de gouverneur. 

In dit opzicht neemt de politieraad kennis van de brief d.d. 23 december 2019 van de heer 

Didier Detollenaere, provinciegouverneur wnd., waarbij hij in het kader van het specifiek 

federaal toezicht, zijn goedkeuring verleent aan de door de politieraad vastgestelde 

begrotingswijzigingen 1 & 2 voor het dienstjaar 2019. 

  

3. Goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de politiebegroting 2020 van 

rechtswege: kennisneming door de raad 
 

Op 05 november 2019 ging de politieraad in zijn zitting over tot de vaststelling van de 

politiebegroting 2020. 

De provinciegouverneur dient zich in het kader van het specifiek federaal toezicht, uit te 

spreken over de goedkeuring en vaststelling van de politiebegroting 2020 binnen een termijn 

van 45 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de begroting bij de gouverneur. 

Artikel 72§2 WGP stelt dat bij het verstrijken van de in vorige paragraaf bedoelde termijn, de 

gouverneur wordt geacht zijn goedkeuring te hebben verleend aan de bedoelde begroting. De 

politiebegroting voor het dienstjaar 2020 werd in het kader van het specifiek federaal toezicht 

aan de gouverneur toegestuurd d.d. 14 november 2019.  
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Bijgevolg is de termijn waarbinnen de begroting voor het dienstjaar 2020 diende te worden 

goedgekeurd reeds verstreken. De politiezone ontving in het kader van het specifiek federaal 

toezicht geen correspondentie omtrent de al dan niet goedkeuring door de gouverneur van de 

begroting voor het dienstjaar 2020. Er kan zodus worden van uitgegaan dat deze begroting 

stilzwijgend werd goedgekeurd. 

De politieraad neemt kennis van de stilzwijgende goedkeuring van de politiebegroting voor het 

dienstjaar 2020 in het kader van het specifiek federaal toezicht. 

  

4. Vaststellen van de begrotings- en jaarrekening 2019 
 

Gewone dienst 

De begrotingsrekening 2019 sluit met een positief resultaat in de gewone dienst in eigen 

dienstjaar van 744.225,62 euro en met een algemeen (gecumuleerd) begrotingsresultaat 

van 2.688.535,96 euro. 

Het boekhoudkundig resultaat sluit positief af met een bedrag van 2.699.189,41 euro. 

Het verschil tussen het algemeen en het boekhoudkundig resultaat zijnde 10.653,45 euro 

zijn de budgetten die voor verdere opvolging worden overgedragen naar 2020.  

Buitengewone dienst 

De begrotingsrekening 2019 sluit in buitengewone dienst in evenwicht dank zij een 

overboeking van de gewone dienst voor een bedrag van 346.503,52 euro. Derhalve 

worden de schulduitgaven verder onder controle gehouden. 

De raad keurt de voorliggende begrotings- en jaarrekening 2019 goed. 

  

5. Goedkeuring door de ministers van Binnenlandse Zaken & Justitie van het Zonaal 

Veiligheidsplan 2020 - 2025: kennisneming door de raad 
 

Het Zonaal Veiligheidsplan -hierna afgekort als ZVP- is het politioneel beleidsplan van de 

politiezone. Het wordt opgesteld voor zes jaar, volgens een strikte timing en een te respecteren 

inhoud. 

Finaal dient dit plan te worden goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Justitie. 

De politieraad d.d. 11 december 2019 keurde conform artikel 37 WGP de gedeelten van het 

Zonaal Veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de 

bevoegdheid van de politieraad ressorteren, met name de personeelsformatie en de 

politiebegroting, goed. Vervolgens werd het ZVP ter goedkeuring toegestuurd aan de ministers 

van Binnenlandse Zaken & Justitie. 

De raad neemt kennis van de brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie 

houdende de goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 voor de politiezone 

Geraardsbergen-Lierde. 

Het ZVP 2020-2025 houdt in dat er de komende zes jaar capaciteit zal worden vrijgemaakt om 

op een volwaardige manier te werken rond de volgende weerhouden prioriteiten: 

1. een integrale en geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld 

2. in nauwe samenwerking met externe partners het fenomeen domiciliefraude in beeld 

brengen en bijdragen tot de beheersing ervan 

3. via een structurele aanpak het aantal cybercrime-gerelateerde politiële interventies in 

beeld brengen en trachten dit fenomeen beter te beheersen 

4. via een planmatige aanpak de verkeersoverlast trachten te verminderen door een 

optimale inzet van middelen en personeel met een maximaal resultaat naar 

gedragsbeïnvloeding toe 

5. binnen de beschikbare budgettaire mogelijkheden, een beleid voeren waarin wordt 

gefocust op respectvolle en duurzame inzet van medewerkers en een duurzaam beheer 

van de beschikbare middelen 

6. streven naar een hogere tevredenheid over de politie bij de burger  

Het spreekt voor zich dat de reguliere werking te allen tijde dient te worden bewaakt. Voor 

fenomenen zoals woninginbraken, legaal en illegaal middelenmisbruik, verkeersovertredingen, 

etc. zijn ruimschoots wettelijke kaders en procesbeschrijvingen voorhanden om een efficiënt  
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opsporings- en vervolgingsbeleid te kunnen voeren. Vanzelfsprekend spenderen de federale en 

lokale politie, alsook de gerechtelijke overheden de nodige aandacht, tijd en inspanningen om 

deze vormen van criminaliteit en verkeersonveiligheid de kop in te drukken. Ook de federale 

prioriteiten zoals terrorisme, cybercrime en verkeersveiligheid krijgen momenteel de passende 

aandacht.  

  

6. Vacant verklaren van twee functies van inspecteur voor de dienst ‘Interventie/Onthaal’  
 

Twee inspecteurs ‘Interventie & Onthaal’ hebben interne mobiliteit gemaakt: een inspecteur 

naar de dienst ‘Lokale Recherche’ en de tweede inspecteur naar de dienst ‘Verkeer’. 

Ter vervanging van deze inspecteurs verklaart de raad twee functies van inspecteur voor de 

dienst ‘Interventie & Onthaal’ vacant. 

  

7. Vacant verklaren van een functie van hoofdinspecteur voor de dienst ‘Interventie/Onthaal’ 
 

Een hoofdinspecteur ‘Interventie & Onthaal’ heeft per 01.05.2020 mobiliteit gemaakt naar de 

politiezone Brakel. 

Ter vervanging van deze hoofdinspecteur verklaart de raad een functie van hoofdinspecteur 

voor de dienst ‘Interventie & Onthaal’ vacant. 

  

8. Vacant verklaren van een functie van CaLog-medewerker, assistent ‘Beheer’ in statutair 

verband met fulltime arbeidsprestaties  
 

De politiezone betreurde vorig jaar het overlijden van een assistent ‘Beheer’. 

N.a.v. dit overlijden verklaart de raad een functie van assistent ‘Beheer’ in statutair verband 

met fulltime arbeidsprestaties vacant. 

  

9. Vacant verklaren van een functie van CaLog-medewerker, assistent ‘Communicatie’ in 

statutair verband met fulltime arbeidsprestaties  
 

Een assistent ‘Communicatie’ zal per 01.09.2020 mobiliteit maken naar de politiezone Ninove. 

Ter vervanging van deze assistent ‘Communicatie’ verklaart de raad een functie van assistent 

‘Communicatie’ in statutair verband met fulltime arbeidsprestaties vacant. 

  

10. Toetreden tot aanvullende diensten TMVS-CREAT aankoopcentrale: bekrachtigen van de 

collegebeslissing d.d. 22.11.2019 & aanduiden afgevaardigde voor de Algemene Vergadering 
 

Instanties die onderhevig zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten worden 

geconfronteerd met steeds complexere technisch-administratieve vraagstukken. Ook worden 

er meer en meer eisen gesteld op vlak van vakspecifieke kennis. 

Samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van facilitaire diensten 

kan positieve schaaleffecten en synergiën genereren. 

TMVS is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017. 

De politiezone kan een voordeel genereren uit de diensten die TMVS-CREAT kan aanbieden op 

voorwaarde dat de zone als vennoot toetreedt.  

Om hogervermelde redenen besliste het politiecollege d.d. 22 november 2019 tot toetreding van 

de politiezone tot TMVS-CREAT aankoopcentrale. 

De raad gaat over tot het bekrachtigen van het politiecollegebesluit d.d. 22 november 2019 

houdende de toetreding van de politiezone tot TMVS-CREAT aankoopcentrale volgens de 

modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en mits de aankoop van vijf aandelen met een 

nominale waarde van € 1.000,00 per aandeel. 

De raad draagt politieraadslid Fernand Van Trimpont voor als lid voor de Algemene Vergadering 

TMVS. 
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11. Voorstelling van het jaarverslag 2019  
 

Er werd een uitgebreid overzicht gemaakt van de werking van de diensten van de lokale politie 

Geraardsbergen-Lierde onder de vorm van een jaarverslag met beschrijvingen, statistieken en 

persberichten. In dit verslag wordt o.m. gerapporteerd over de initiatieven, werking en 

realisaties in 2019 van de politiezone. 

Het verslag kan in eerste instantie voor het bestuur een instrument zijn om te waken over de 

inhoudelijke werking en uitbouw van de politie-organisatie. 

De korpschef wnd. geeft toelichting bij het jaarverslag 2019. 

 
 

  

  
 


