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POLITIERAAD 26.10.2021 
 
DAGORDE 
 
OPENBARE ZITTING 
 

1A. Vergadering van de politieraad via TEAMS-applicatie 
 

Daar waar de Covid-19 besmettingen een stijgende tendens vertonen, stelt de burgemeester-
voorzitter Guido DE PADT voor om de politieraad via digitale weg te laten doorgaan. 
De vergadering stemt met dit voorstel in. 

  
1B. 
 

Goedkeuring door de raad van de aanpassing van de personeelsformatie en de bijhorende 
functieprofielen: omzetten van een CaLog-functie van hulpkracht naar een CaLog-functie van 
assistent ‘Beheer’ en toevoegen van een CaLog-functie van consulent met de bijzondere 
graad van maatschappelijk assistent 
 

Momenteel verloopt de instroom van inspecteurs en hoofdinspecteurs moeilijk omdat er te 
weinig afstuderen. Omdat het van essentieel belang is dat de politie haar opdrachten zoals bv. 
de hercontactnames in het kader van intrafamiliaal geweld, sociale onderzoeken etc. zou 
kunnen blijven uitvoeren, voegt de raad een CaLog-functie van consulent met de bijzondere 
graad van maatschappelijk assistent toe aan het personeelsorganigram. Hij/zij zal 
ondersteuning bieden aan de ‘Lokale Recherche, dienst ‘Jeugd & Gezin’.  
 

In de huidige personeelsformatie zijn 2,5 hulpkrachten voorzien, die oorspronkelijk bedoeld 
waren om in te staan voor het algemeen onderhoud van het hoofdcommissariaat. De 
politiezone heeft al enkele jaren haar onderhoudstaken uitbesteed aan een sociaal 
maatwerkbedrijf en zij wenst dit in de toekomst verder te bestendigen. 
Om de heersende werkdruk bij de administratief-logistieke medewerkers te (her)verdelen zet 
de raad 1 functie van hulpkracht (die al lange tijd niet is ingevuld) om naar een functie van 
assistent ‘Beheer’.  

  
2. Vacant verklaren via dringende externe werving van een CaLog-functie van consulent met de 

bijzondere graad van maatschappelijk assistent voor de dienst ‘Lokale Recherche’ 
  
In navolging van de uitbreiding van de personeelsformatie met een consulent met de 
bijzondere graad van maatschappelijk assistent verklaart de raad deze functie vacant. Deze 
functie zal worden ingevuld volgens het principe van dringende externe werving. Later zal de 
betrekking vacant worden gezet via de gebruikelijke mobiliteitscyclus. 

  
3. Vacant verklaren via mobiliteit van een CaLog-functie van assistent ‘Beheer’ 

 

In navolging van de gewijzigde personeelsformatie verklaart de raad een functie van assistent 
‘Beheer’ vacant via mobiliteit. 
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4. Vacant verklaren via mobiliteit van een CaLog-functie van assistent ‘Lokaal 
Informatiekruispunt’ 
 

Ter vervanging van een assistent die met pensioen gaat per 01.02.2022 verklaart de raad een 
functie van assistent voor het ‘Lokaal Informatiekruispunt’ vacant via mobiliteit. 

 
5. 

 

Vacant verklaren van een functie van inspecteur voor de ‘Buurtpolitie’ 
 

Ter vervanging van een inspecteur die vanaf 01.01.2022 non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering geniet, verklaart de raad een functie van inspecteur voor de ‘Buurtpolitie’  
vacant via mobiliteit. 

  

6. Vaststellen budgetwijziging 2021 
 

De raad stelt de budgetwijziging 2021 als volgt vast: 
BEGROTINGSRESULTAAT 2021 VOOR WIJZIGINGEN 587.257 
  

Begrotingswijzigingen ontvangsten 1.309.777 
- verwerking resultaat  1.531.091 
- ontvangst eigen dienstjaar -325.372 
- ontvangst vorige jaren 104.058 

  

Begrotingswijzigingen uitgaven -341.312 
- uitgaven eigen dienstjaar -376.882 

→ werkingskosten 112.000 
 → personeel -508.882 
 → schuld 20.000 

- uitgaven vorige jaren 35.570 
- uitgaven naar buitengewone dienst 0 

  

BEGROTINGSRESULTAAT 2021 NA WIJZIGINGEN 2.238.346 
 

  
7. Goedkeuren van de opdrachtbrief van korpschef Patrice De Mets 

 

Het koninklijk besluit d.d. 30 maart 2001 -mammoetbesluit / KB RPPol- tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel VII.III.53, bepaalt 
dat het mandaat van korpschef moet worden uitgeoefend in overeenstemming met de 
opdrachtbrief waarin de te bereiken doelstellingen van het mandaat zijn vervat en de ter 
beschikking gestelde middelen met dewelke die doelstellingen moeten worden nagestreefd. 
Op voorstel van het betrokken personeelslid dient de opdrachtbrief voor de korpschef te worden 
vastgesteld door de politieraad. 
De raad keurt de voorliggende opdrachtbrief, zoals die werd opgesteld door korpschef Patrice 
De Mets, goed. 

 
GEHEIME ZITTING 
 

8. Toekenning van een rente aan een hoofdinspecteur n.a.v. een blijvende 
arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval 
 

9. Aanvaarden van het ontslag van een assistent met het oog op de toekenning van een 
rustpensioen 
 

10. Toestemming  van ‘Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP)’ aan een 
inspecteur van de dienst ‘Buurtpolitie’ 
 

11. Aanstellen en benoemen van een commissaris van politie voor de ‘Lokale Recherche’, 
gerechtelijk directeur 
 

12. Aanstellingen van personeelsleden door het politiecollege: kennisneming door de raad 
 


