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POLITIRAAD 17.06.2021 
 
DAGORDE 
 
OPENBARE ZITTING 
 

1. Bekrachtigen van het politiecollegebesluit d.d. 21.05.2021 inzake digitaal vergaderen van de 
politieraad 
 
De epidemiologische toestand betreffende Covid-19 gaat de goede richting uit, doch het 
bestuur wenst een maximum aan veiligheid te waarborgen opdat (zo goed als) geen besmetting 
meer mogelijk zou zijn. Een grote groep van onze bevolking is immers nog niet gevaccineerd. 
Het is dan ook belangrijk dat we de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus nog 
steeds nauwgezet opvolgen en zodus digitaal vergaderen. 
Dientengevolge bekrachtigt de raad de collegebeslissing d.d. 21.05.2021 inzake digitaal 
vergaderen. 
Een digitale vergadering van de politieraad dient te worden opengesteld voor het publiek. Dit 
kan door de vergadering te livestreamen; d.i. hetzelfde principe als bij een 
gemeenteraadszitting. Door de vergadering van de politieraad online uit te zenden met beeld 
en geluid wordt de openbaarheid van de bijeenkomst gegarandeerd en kunnen rechtsgeldige 
besluiten worden genomen. 

  
2. 
 

Goedkeuring door de raad van de aanpassing van de personeelsformatie  
en het functieprofiel: consulent financieel beheer met de bijzondere graad van boekhouder 
 
Het kader van administratief personeel (CaLog-kader) telt al enkele jaren één consulent 
financieel beheer.   
Het takenpakket v.d. consulent financieel beheer is inmiddels uitgebreider en complexer 
geworden waardoor een bijsturing van het CaLog-kader niveau B zich noodzaakt door de 
omzetting van de functie consulent financieel beheer naar een functie van consulent financieel 
beheer met de bijzondere graad van boekhouder.    
Het huidig FTE van 99,5 personeelsleden (operationelen + CaLog) blijft ongewijzigd en bijgevolg 
heeft de voorliggende personeelsformatiewijziging zo goed als geen financiële consequenties, 
behalve dan voor het feit dat een consulent met een bijzondere graad een hogere loonschaal heeft 
dan een algemeen consulent. Concreet komt de wijziging neer op een meerkost van € 1590 bruto 
op jaarbasis.  
De raad gaat over tot de omzetting van de functie van consulent financieel beheer naar een 
consulent financieel beheer met de bijzondere graad van boekhouder en verleent zijn 
goedkeuring aan het bijhorende functieprofiel. 

  
3. Vacant verklaren via dringende externe werving van een CaLog-functie van consulent  

financieel beheer met de bijzondere graad van boekhouder  
 
De enige in dienst zijnde consulent financieel beheer zal op 01.09.2021 mobiliteit maken naar een 
andere politiezone. Het spreekt voor zich dat de continuïteit van de boekhouding van de 
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politiezone moet kunnen worden gegarandeerd en daarom stelt het politiecollege voor om in 
eerste instantie via het principe van ‘dringende externe werving’ te rekruteren.  
Daarom beslist de politieraad om de CaLog-functie van consulent financieel beheer met de 
bijzondere graad van boekhouder vacant te verklaren en deze in te vullen volgens het principe 
van dringende externe werving. Later zal de betrekking vacant worden gezet via de 
gebruikelijke mobiliteitscyclus. 

  
4. Beslissing voor het invoeren van een nieuwe, performante vorm van onthaal & 

klachtenregistratie 
 
Aangifte op afspraak wordt reeds in verschillende politiezones toegepast. Binnen onze 
politiezone was men niet onmiddellijk gewonnen voor het idee, omdat het ‘ten dienste staan’ 
van de mensen steeds primeert. Benchmarking heeft ons intussen geleerd dat onthaal op 
afspraak veel voordelen biedt, zowel voor de politie als voor de burger. 
Enkele voordelen zijn:  

- de drukte/wachtrijen aan het onthaal worden vermeden waardoor de burger zijn 
privacy beter gegarandeerd kan worden  

- de burger kan door de onthaler op een meer kwalitatieve en professionele manier 
benaderd worden 

- de hulpverlener ervaart minder stress en krijgt meer tijd om de case op een efficiënte 
manier voor te bereiden (bv. noodzakelijke documenten verzamelen/opvragen) en deze 
op een kwalitatieve manier af te handelen 

- er komt voor de onthaalbediendes en -inspecteurs tijd vrij voor andere taken  
De politiezone wenst thans het project aangifte op afspraak te starten, met de bedoeling om 
het onthaal te optimaliseren op maat van de bevolking en de organisatie.  
Aangezien de politiepost in Lierde beperkt open is, wenst de politiezone daar te starten met 
een digitaal loket, alwaar burgers ook buiten de openingsuren van het politiekantoor aangifte 
kunnen doen van minder zware feiten.  
Uiteraard zal het nog steeds mogelijk zijn om als burger een beroep te doen op ‘vrij onthaal’, 
zonder afspraak. 
De politieraad verklaart zich akkoord met de voorliggende nota ‘Naar een nieuwe en 
performante vorm van onthaal & klachtenregistratie’ beschrijvende een analyse van de huidige 
onthaalfunctie, de beoogde heroriëntering van de onthaalfunctie en de daaraan gekoppelde 
heroriëntering van de personeelscapaciteit en een tijdslijn voor de implementatie van enerzijds 
‘Onthaal op afspraak’ & anderzijds het digitaal loket in het gemeentehuis van Lierde. 

  
5. Beslissing voor het gebruik van bodycams door de politiezone 

 
Het politiecollege wenst het gebruik van zichtbare bodycams in te voeren. Dit soort camera’s en 
de opnames ervan zullen enkel worden gebruikt in uitvoering van de opdrachten van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de Wet op het Politieambt en mits de 
beperkingen die deze wet oplegt.  

Het zichtbaar gebruik van bodycams kan heel wat voordelen genereren: 

- ‘omstandigheden’ van een interventie worden opgenomen waardoor een betere 
analyse van deze omstandigheden kan gebeuren 

- verbeteren van de verslaggeving van interventies aan de bestuurlijke en gerechtelijke 
overheden  

- verbeteren van de relaties tussen de politionele interveniënten en hun 
gesprekspartners volgens het principe van de ‘de-escalatie’ door hen vooraf op de 
hoogte te brengen van de opname van de feiten, gebaren, woorden, enz. 

- verhogen van de veiligheid van de politieambtenaren en hun welzijn verzekeren 
- het aantal feiten van geweld en het aantal ongegronde klachten tegen de politie doen 

dalen 
- de kwaliteit verhogen van de vaststellingen van misdrijven door meer gebruik te maken 

van materiële vaststellingen 
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- het professionalisme van de politie-interventies verhogen 
- opnames kunnen gebruikt worden als didactisch materiaal in het kader van de 

omzendbrief GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de 
personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten 

Het voorstel is om het dragen van bodycams verplicht te maken voor de interventieploegen 
(opportuniteit tot filmen afhankelijk van de situatie en rekening houdende met de 
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen) en de andere politiediensten, zoals de 
verkeerspolitie, de recherche en wijkwerking, keuze te laten tot het al dan niet dragen/gebruik 
van bodycams. 
De raad verklaart zich akkoord met het voorstel tot gebruik van bodycams door de 
politiediensten binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen ter zake en rekening houdende 
met de proportionaliteits-,  subsidiariteits- en doeltreffendheidsbeginselen. 
De raad machtigt het politiecollege de aankoop van 10 bodycams te plaatsen rekening 
houdende met de vigerende regelgeving inzake overheidsopdrachten. Het geraamd bedrag 
voor deze aankoop bedraagt 15.000 euro voor de 10 bodycams. 
 

6. Vacant verklaren van een functie van inspecteur voor de dienst ‘Interventie/Onthaal’ 
 
Per 01.09.2021 zal een inspecteur ‘Interventie/Onthaal’ mobiliteit maken naar de federale 
politiediensten. 
Het goedgekeurde personeelskader telt 57 inspecteurs. Deze vormen het basiskader naast het 
middenkader met de hoofdinspecteurs en het kader van officieren.  
De beleidsverantwoordelijken wensen het basiskader volledig in te vullen om de tekorten die 
ontstaan door deeltijdse arbeid (vierdagenweek, ouderschapsverlof, etc.) te kunnen opvangen. 
De begroting 2021 en de meerjarenplanning van de politiezone zijn opgemaakt rekening 
houdende met een volledige invulling van het personeelskader. 
De raad verklaart een functie van inspecteur voor de dienst ‘Interventie/Onthaal’ vacant dit 
met het oog op de vervanging van de inspecteur die mobiliteit zal maken per 01.09.21. 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 

7. Uitdiensttredingen van personeelsleden: kennisneming door de raad 
 

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

 
 


