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POLITIRAAD 13.10.2020 
 
DAGORDE 
 
OPENBARE ZITTING 
 

1. 
2. 

Akteneming van het ontslag van politieraadslid Freddy GALLE 
Installatie en eedaflegging van Sarah DE BACKER in de hoedanigheid van effectief 
politieraadslid, dit in vervanging van het ontslagnemend raadslid Freddy GALLE 
 

Per 26 mei 2020 diende Freddy GALLE zijn ontslag in als gemeenteraadslid van de stad 
Geraardsbergen. De gemeenteraad van 07 juli 2020 nam akte van zijn ontslag. 
Overeenkomstig artikel 21 WGP - wet d.d. 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus- leidt het verlies van de hoedanigheid van 
gemeenteraadslid van rechtswege tot de beëindiging van het mandaat van politieraadslid. 
De politieraad neemt akte van het ontslag van de heer Freddy GALLE als politieraadslid van de 
politiezone Geraardsbergen-Lierde. 
 
Elk werkend politieraadslid heeft één of twee opvolgers. Over de aanstelling van de opvolgers 
wordt niet gestemd, maar deze volgt automatisch op de verkiezing van de effectieve 
raadsleden. 
M.a.w. indien een effectief lid vóór het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken 
van de politieraad, wordt hij/zij automatisch vervangen door zijn eerste opvolger. 
De gemeenteraad van de stad Geraardsbergen ging in zijn zitting van 08 januari 2019 over tot 
de installatie van de leden van de politieraad. 
De kandidaat-voordrachtakte en het in vorige paragraaf aangehaald gemeenteraadsbesluit, 
voorziet mevrouw Sarah DE BACKER, gemeenteraadslid van de stad Geraardsbergen, als eerste 
kandidaat-opvolger van politieraadslid Freddy GALLE.   
Mevrouw DE BACKER bevindt zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals 
bepaald in artikel 15 van de wet d.d. 07 december 1998. 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging van Sarah DE BACKER in de hoedanigheid van 
politieraadslid. 

  
3. Voorstel tot aanpassing van het algemeen politiereglement Geraardsbergen-Lierde: verlenen 

van advies door de politieraad conform art. 2§2 van de wet d.d. 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties 
 

In de praktijk worden de inbreuken op stilstaan & parkeren 1e en 2e categorie niet meer 
vervolgd door het parket. Het Lokaal Bestuur van Geraardsbergen en Lierde zijn de mening 
toegedaan dat dergelijke inbreuken niet straffeloos mogen blijven en hebben de intentie om de 
overtredingen inzake stilstaan en parkeren in het gemeentelijk politiereglement te integreren. 
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, de 
zogenaamde GAS-wet, biedt immers de mogelijkheid aan lokale besturen om inbreuken inzake 
stilstaan en parkeren te sanctioneren met een administratieve geldboete. 
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Het Lokaal Bestuur van Geraardsbergen en Lierde beschikken reeds over een uniform algemeen 
politiereglement dat van toepassing is voor de gehele politiezone. Een uniform politiereglement 
verschaft duidelijkheid voor de politieploegen op het terrein en laat hen toe om op een 
homogene wijze op te treden.  
Het overgrote deel van de voorliggende wijzigingen aan het algemeen politiereglement, betreft 
de inbreuken op stilstaan en parkeren van 1e en 2e categorie. Deze wijzigingen zullen ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Geraardsbergen & Lierde. 
Alvorens de gemeenteraden hun goedkeuring kunnen geven, dient de politieraad een advies te 
verlenen over de wijzigingen aan het algemeen politiereglement en dit conform art. 2§2 van de 
GAS-wet dat het volgende bepaalt: ‘In een meergemeentezone waar de gemeenteraden van de 
betrokken gemeenten na een overleg, waarvan de nadere regels door de Koning bepaald 
kunnen worden, beslist hebben een identiek algemeen politiereglement aan te nemen, nemen 
de gemeenteraden van de politiezone een identiek algemeen politiereglement voor de zone aan, 
na advies van de politieraad van de betrokken politiezone’. 
De politieraad verleent gunstig advies aan het voorliggende voorstel tot aanpassing van het 
algemeen politiereglement Geraardsbergen-Lierde. 

  
4. Goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de eindrekening van de voormalig 

bijzonder rekenplichtige van rechtswege: kennisneming door de raad  
 

Op 05 november 2019 ging de politieraad in zijn zitting over tot de vaststelling van de 
eindrekening van de voormalig bijzonder rekenplichtige van de politiezone. 
De provinciegouverneur dient zich in het kader van het specifiek federaal toezicht, uit te 
spreken over de goedkeuring en vaststelling van de eindrekening binnen een termijn van  
200 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de rekening bij de gouverneur. 
Artikel 78§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 rekening. De 
eindrekening werd in het kader van het specifiek federaal toezicht aan de gouverneur 
toegestuurd d.d. 14 november 2019.  
Bijgevolg is de termijn waarbinnen de eindrekening van de voormalig bijzonder rekenplichtige 
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 deze eindrekening. Er kan zodus worden van uitgegaan dat deze stilzwijgend 
werd goedgekeurd. 
De politieraad neemt kennis van de stilzwijgende goedkeuring van de eindrekening van de 
voormalig bijzonder rekenplichtige in het kader van het specifiek federaal toezicht. 

  
5. Vaststellen van de budgetwijzigingen voor het dienstjaar 2020 

 

De voorliggende budgetwijzigingen 2020 betreffen de bijsturing van een aantal kredieten op 
basis van de effectieve ontvangsten en uitgaven, zoals personeelsuitgaven, werkingskosten, 
subsidies eigen dienstjaar en voorgaande dienstjaren. 
Van de gewone dienst wordt 49 782 EUR overgeboekt naar de buitengewone dienst voor de 
financiering van bijkomende investeringen, o.m. voor aankoop pc’s, videowall, etc.  Dit heeft 
voor gevolg dat de politiezone voor 2020 geen bijkomende leningen moet opnemen, noch de 
dat de toelagen vanuit de gemeenten moeten wijzigen. 
Bovendien houdt dit in dat de uitstaande schuld niet toeneemt. 
De raad keurt de budgetwijzigingen voor het dienstjaar 2020 goed. 

  
6. Vaststellen van het budget voor het dienstjaar 2021 

 

De gemeentelijke bijdragen werden gehouden binnen de grenzen zoals voorzien in het 
goedgekeurd financieel meerjarenplan 2014-2019 en jaarlijks verhoogd met 2%. 
De opgebouwde teveel betaalde dotaties van de gemeenten uit de vorige jaren zullen 
stelselmatig terugbetaald worden aan de gemeenten waardoor het lijkt alsof de politiezone 
minder toelage krijgt van de gemeenten maar wel met dien verstande dat de huidige werking 
volledig behouden blijft en zodus niet in het gedrang komt. 
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Voor wat betreft de gewone begroting wordt er een uitgave geraamd van 9 369 849 EUR 
waarvan 85 % besteed wordt aan personeelskosten, 11 % aan werkingsuitgaven en 4 % aan 
schulduitgaven. 
Er wordt 8 308 468 EUR aan ontvangsten geraamd waarvan 41 % afkomstig is van subsidies 
allerhande en 58 % afkomstig van de gemeentelijke dotaties.  
Voor de buitengewone dienst wordt een uitgave voorzien van 342 000 EUR.  
De grootste uitgaven betreffen de aankoop en installatie van ANPR-camera’s (200 000 EUR) en 
klimatisatievoorzieningen voor het commissariaat (50 000 EUR). 
De raad keurt het voorliggende budget voor het dienstjaar 2021 goed. 

  
7. Machtigen korpschef Patrice De Mets tot het nemen van beslissingen inzake 

arbeidsongevallen en beroepsziekten 
 

Artikel X.III.I van het ket koninklijk besluit d.d. 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten, bepaalt dat in een meergemeentezone de politieraad 
de bevoegde overheid is inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten betreffende 
personeelsleden behorende tot de lokale politie. 
Gezien dat na ontvangst van een ‘aangifte arbeidsongeval / beroepsziekte’ er binnen de dertig 
dagen dient te worden bepaald of het gaat om een arbeidsongeval of een beroepsziekte is het 
aangewezen de korpschef te machtigen tot het nemen van beslissingen ad hoc. 
De raad gaat over tot het machtigen van korpschef De Mets voor het nemen van beslissingen 
inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

  
8. Goedkeuring door de raad van de aanpassing van het personeelsbehoeftenplan en  

de personeelsformatie voor wat betreft het kader van officieren:  
- schrappen van de functie van adjunct-korpschef en toevoegen van de functie van  

        directeur ‘Interventie & Onthaal’ 
- goedkeuren van de functieprofielen directeur ‘Operaties’ en directeur ‘Interventie-

Onthaal’ 
 

Wat betreft personeelsorganisatie stelt de korpschef voor om voor een vlakke structuur te gaan 
waar het officierenkader -vier officieren- en de CALog-medewerker niv. A op gelijke hoogte in een 
netwerk -zgn. directiecomité- samenwerken, maar waar verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden duidelijk zijn bepaald. De korpschef beoogt hiermee een evenwichtige verdeling 
van werklast en verantwoordelijkheden op elk niveau binnen de organisatie. De voorliggende 
personeelsformatiewijziging heeft als doel deze gelijkmatige verdeling van werklast en 
verantwoordelijkheden te bewerkstelligen door het schrappen van de functie van adjunct-
korpschef en het toevoegen van een functie van directeur ‘Interventie & Onthaal’ aan het 
organigram en het herschikken van alle andere kaders -midden-, basis- en CALog-kader- volgens de 
behoeften van de organisatie. 
Het huidig aantal personeelsleden van 99,5 (operationeel & administratief-logistiek kader) blijft 
ongewijzigd en de voorliggende personeelsformatiewijziging heeft bijgevolg geen financiële 
consequenties.  

  
9. Vacant verklaren van een functie van directeur ‘Interventie & Onthaal’ met de graad van 

commissaris van politie 
 
In navolging van de goedgekeurde personeelsformatiewijziging verklaart de raad een functie 
van directeur ‘Interventie & Onthaal’ met de graad van commissaris van politie vacant. 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 
Nihil 


