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POLITIRAAD 13.12.2022 
 
DAGORDE 
 
OPENBARE ZITTING 
 

1. Kennisneming door de raad van de brief van de gouverneur houdende de goedkeuring door 
de toezichthoudende overheid van de politiebegrotingswijziging dienstjaar 2022  
 

De politieraad neemt kennis van de brief d.d. 24 november 2022 van mevrouw Carina Van 
Cauter, provinciegouverneur, aangaande de door de toezichthoudende overheid goedgekeurde 
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022. 

  
2. Vaststellen budget 2023 

 

De raad stelt het budget 2023 als volgt vast: 
GEWONE BEGROTING  
  

Ontvangsten eigen dienstjaar 9.774.026,00 
Uitgaven eigen dienstjaar 11.316.894,00 
Saldo eigen dienstjaar -1.542.868,00 
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00 
Uitgaven overboekingen 0,00 
Geraamd resultaat van het dienstjaar -1.542.868,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat v.h. vorige jaar 1.545.122,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2.254,00  

 
BUITENGEWONE BEGROTING  
  

Ontvangsten eigen dienstjaar 396.000 
Uitgaven eigen dienstjaar 396.000 
Saldo eigen dienstjaar 0,00 
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00 
Uitgaven overboekingen 0,00 
Geraamd resultaat van het dienstjaar 0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat v.h. vorige jaar 0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 
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3. Goedkeuring door de raad van de aanpassing van de personeelsformatie als volgt: 
- toevoegen van een functie voor het administratief-logistiek kader, nl. 1 FTE assistent 

voor technische ondersteuning van de dienst ‘Lokale Recherche’  
- buurtpolitie: - 3 inspecteurs  
- interventiedienst: + 5 inspecteurs → waarvan 1 met specialisa e geweldbeheersing 
- verkeersdienst: - 1 inspecteur 
- lokaal informatiekruispunt (LIK): - 1 hoofdinspecteur 

 
De korpschef organiseerde een beleidsronde met het oog op een optimalisering van enerzijds 
de korpswerking en anderzijds de capaciteitsinzet.  
Hieruit vloeien een aantal noodzakelijke wijzigingen voort in de personeelformatie, in het 
bijzonder interne verschuivingen.  
Tijdens de beleidsronde gaf de ‘Lokale Recherche’ aan dat er dringende nood is aan technische 
ondersteuning voor o.m. het uitlezen van gsm’s en het verwerken van financiële en 
computergestuurde analyses. Dientengevolge stelt de korpschef voor om een statutair 
assistent aan te werven. Dergelijke functie is niet voorzien in het huidige personeelskader.  
Uit de beleidsrondes kwam ook naar voor dat een inspecteur geweldbeheersing een 
meerwaarde zou kunnen betekenen binnen het politiekorps. 
Het huidig personeelskader telt momenteel 100,5 voltijdse personeelsleden (operationelen + 
administratieven). Het voorstel van personeelsformatiewijziging brengt het aantal FTE van 100,5 
naar 101,5 FTE. 
De raad past de personeelsformatiewijziging aan zoals hogervermeld. 

  
4A. 
4B. 

Vacant verklaren van vijf functies van inspecteur voor de dienst ‘Interventie/Onthaal’ via 
mobiliteit en bij niet invulling via mobiliteit, via de werfreserve der laureaten 
 
De raad verklaart vijf functies van inspecteur voor de dienst ‘Interventie/Onthaal’  
vacant. Twee functies ter vervanging van inspecteurs die vanaf 01.03.2023 mobiliteit maken 
naar een andere politiezone en drie funties n.a.v. de in agendapunt 3 vermelde 
personeelsformatiewijziging. 
In eerste instantie zal de werving gebeuren bij wijze van mobiliteit. Bij gebrek aan geschikte 
kandidaten via mobiliteit kunnen de betrekkingen worden toebedeeld aan kandidaten uit de 
werfreserve der laureaten. 

  
5. Vacant verklaren van een functie van CaLog-medewerker niveau C, assistent, in contractueel 

dienstverband met fulltime arbeidsprestaties    
 
Ter vervanging van een contractueel assistent die met pensioen gaat op 01 april 2023 verklaart 
de raad een functie van assistent in contractueel verband met fulltime arbeidsprestaties vacant.  

 
 
GEHEIME ZITTING 
 

6. Oppensioenstelling van een contractueel assistent per 01.04.2023 
  
7. Aanstellingen van personeelsleden door het politiecollege: kennisneming door de raad 

 


