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IN ZITTING VAN 13 OKTOBER 2020. 
 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Agenda: Aktename ontslag politieraadslid 

De politieraad neemt akte van de mededeling van mevr. Kim 

Peelman waarbij zij haar ontslag aanbied als lid van de 

politieraad bij schrijven van 20 september 2020. 

Conform artikel 20 van de WGP blijft het lid dat ontslag neemt 

zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger beëdigd. 

 

2. Notulen vorige zitting: Goedkeuring notulen 23 juni 2020; 

De Politieraad keurt de notulen van de zitting van de 

politieraad van 23 juni 2020 goed. 

 

3. Financiën: Politieboekhouding: begrotingsrekening 2019 – 

balans op 31/12/2019 – resultatenrekening over het dienstjaar 

2019. 

De Politieraad stelt vast de begrotingsrekening 2019 van de 

politiezone Hamme/Waasmunster, zoals zij als bijlage aan dit 

besluit is gehecht, met volgende cijfers: 

Totaal gewone ontvangsten= 6 802 980,33 euro 

Totaal gewone uitgaven= 6 745 393,49 euro 

Positief resultaat eigen dienstjaar= 57 586,84 euro 

Saldo vorige dienstjaren= 122 522,96 euro 

resultaat vóór overboekingen= 180 109,80 euro 

Totaal van de overboekingen= - 215 763,19 euro 

Resultaat van het dienstjaar= - 35 653,39 euro 

Algemeen begrotingsresultaat van het 

vorige jaar= 

985 062,09 euro 

Algemeen begrotingsresultaat gewone 

dienst= 

949 408,70 euro 

  

Totaal buitengewone ontvangsten= 0 euro 

Totaal buitengewone uitgaven= 1 073 299,73,00 euro 

Resultaat eigen dienstjaar= - 1 073 299,73euro 

Saldo vorige dienstjaren= 0,00 euro 

Resultaat vóór overboekingen= - 1 073 299,73 

euro 

Totaal van de overboekingen= 215 763,19 euro 



Resultaat van het dienstjaar= - 857 536,54 euro 

Algemeen begrotingsresultaat van het 

vorige jaar= 

 2 789,49 euro 

Algemeen begrotingsresultaat 

buitengewone dienst= 

- 854 747,05 euro 

 

De balans van de politiezone Hamme/Waasmunster op 31/12/2019 

wordt vastgesteld met een totaal activa van 4 427 900,57 euro 

en een totaal passiva van 4 427 900,57 euro en de 

resultatenrekening over het dienstjaar 2019 van de politiezone 

Hamme/Waasmunster wordt vastgesteld met een exploitatie-boni 

van 32 374,08 euro, een uitzonderlijke boni van 24 942,47 euro 

en een boni van het dienstjaar van 57 316,55 euro, zoals zij 

als bijlage aan dit besluit gehecht zijn. 

 

4. Financiën: Politiebegroting 2020 – wijziging 1&2 – 
goedkeuring. 

De gewone begrotingswijziging nr.1 van het dienstjaar 2020 

wordt, in overeenstemming met bijgaande opgave, gewijzigd. 

De politieraad keurt goed de nieuwe uitkomst zoals in de 

hierna vermelde samenvattingstabel: 

 
 

 

volgens de 

oorspronkelijke 

begroting of de 

vorige wijziging 

 

Verhoging + Verlaging - na de 

voorgestelde 

wijziging 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 

2019 

 

612 168,09 337 240,61 0 949 408,70 

Begrotingswijziging 
2020 

    

Ontvangsten van het 

eigen dienstjaar 

6 838 545,00 36 656,00 0 6 875 201,00 

Uitgaven van het 

eigen dienstjaar 

7 312 344,00 78 382,00 96 085,00 7 294 641,00 

     

Ontvangsten van 

vorige jaren 

212 903,00 400,00 0 213 303,00 

Uitgaven vorige 

jaren 

61 312,00 30 423,00 0 91 735,00 

     

Ontvangsten van 

overboekingen 

0 0 0 0 

Uitgaven 

overboekingen 

0 350 000,00 0 350 000,00 

Geraamd resultaat 

van de begroting 

2020 

-322 208,00 -421749,00 - 96 085,00 -647 872,00 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 301 536,70 

 

De buitengewone begrotingswijziging nr.2 van het dienstjaar 

2020 wordt, in overeenstemming met bijgaande opgave, gewijzigd 

De politieraad keurt goed de nieuwe uitkomst zoals in de 

hierna vermelde samenvattingstabel: 



 
 volgens de 

oorspronkelijke 

begroting 

verhoging 

+ 

verlaging 

- 

na de 

voorgestelde 

wijziging 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 

2019 

-109,00 0 857 427,54 -857 536,54 

Begrotingswijziging 
2020 

    

Ontvangsten van het 

eigen dienstjaar 

1 554 347,05 1 000,00 239 347,05 1 316 000,00 

Uitgaven van het 

eigen dienstjaar 

694 600,00 390 400,00 141 000,00 944 000,00 

     

Ontvangsten van 

vorige jaren 

0 

 

0 0 0 

Uitgaven vorige 

jaren 

0 0 0 0 

     

Ontvangsten van 

overboekingen 

0 350 000,00 0 350 000,00 

Uitgaven 

overboekingen 

0 0 0 0 

Geraamd resultaat 

van de begroting 

2020 

859 747,05 -39 400,00 98 347,05 722 000,00 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 -132 747,05 

 

5. Politiezone: TMVS dv – agenda en agendapunten – 

goedkeuring. 

De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten 

op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv 

van 8 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig 

voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 

ingevolge toetredingen 

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge 

indexaanpassing 

6. Statutaire benoemingen 
7. Varia 

De politieraad draagt de aangeduide 

vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 

namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot 

de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld 

op 8 december 2020, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te 

stemmen op het in de beslissing van de politieraad van heden 

bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van 

voormelde algemene vergadering. 

 

6. Personeelszaken: Aktename schrijven van 23 juni 2020 van de 

federale dienst Gouverneur houdende vaststelling van de 

formatie van het operationeel personeel – goedkeuring; 

De Politieraad neemt akte van het besluit van 23 juni 2020 van 

de Federale dienst Gouverneur houdende vaststelling van de 

formatie van het operationeel personeel – goedkeuring. 

 



7. Informatica: Aanschaf WOCODO-app en voor deze aankoop 

goedkeuring te geven aan: 

 het convenant van 19/12/2017, 

 het bijhorend financieel protocol van 

8/12/2018, 

 het interzonaal samenwerkingsprotocol PZ 

Antwerpen van 29/06/2020,  

alle drie hierbij gevoegd als geïntegreerde bijlage - 

bekrachtiging besluit van het politiecollege van 25 september 

2020. 

Bekrachtiging besluit van het politiecollege van 

25 september 2020. 

De politieraad gaat akkoord met de aanschaf van de WOCODO-app 

en bij hoogdringendheid voor deze aankoop goedkeuring te geven 

aan: 

 -het convenant van 19/12/2017, 

 -het bijhorend financieel protocol van 8/12/2018, 

 -het interzonaal samenwerkingsprotocol PZ Antwerpen van 

29/06/2020,  

alle drie hierbij gevoegd als geïntegreerde bijlage. 

De politieraad gaat akkoord om de aankoop van de WOCODO-app 

alsook de jaarlijkse kost, conform dit interzonaal 

samenwerkingsprotocol PZ Antwerpen te gunnen aan PZ Antwerpen, 

Oudaan 5, 2000 Antwerpen tegen: 

 - een éénmalige investeringskost van 3.174,00 euro voorzien 

in de begroting 2021 onder artikel 330/123-13 

 - een jaarlijkse kost van 222,00 euro voorzien vanaf 

begroting 2021 onder artikel 330/123-13.  

 

8. Informatica: Uitbreiding en vernieuwing van het server 

netwerk - Goedkeuring lastvoorwaarden 

De politieraad verleent de goedkeuring aan de technische 

beschrijving en de raming voor de opdracht “Uitbreiding en 

vernieuwing van het servernetwerk”. De raming bedraagt 

€ 22.314,05 excl. btw of € 27.000,00 incl. 21% btw. 

De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

9. Infrastructuur: Uitbreiding toegangscontrole deuren - 

Goedkeuring lastvoorwaarden 

De politieraad verleent de goedkeuring aan de raming voor de 

opdracht “Uitbreiding toegangscontrole deuren”, opgesteld door 

dienst ICT. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 24.000,00 excl. btw 

of € 29.040,00 incl. 21% btw. 

De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

10. Infrastructuur: Installatie van 168 zonnepanelen  - 

Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - bekrachtiging besluit 

Politiecollege 25/09/2020 
Bekrachtiging besluit politiecollege 25 september 2020. 

De politieraad verleent de goedkeuring aan de technische 

omschrijving en de raming voor de opdracht “Installatie van 



168 zonnepanelen ”, opgesteld door de financiële dienst. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 

raming bedraagt € 55.371,90 excl. btw of € 67.000,00 incl. 21% 

btw. 

De opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De politieraad verleent de goedkeuring aan het 

gunningsvoorstel, opgesteld door de financiële dienst. 

De opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op 

basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 

Aelectrics bvba, Tulpenstraat 15 bus 10 te 9810 Eke - 

Nazareth, tegen het nagerekende offertebedrag van € 55.042,68 

excl. btw of € 66.601,64 incl. 21% btw. 

De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 90 werkdagen. 

 

11. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 

inspecteur dienst interventie. 
De politieraad verleent de goedkeuring aan de vacant verklaring van 

één betrekking van inspecteur dienst interventie in het kader 

van de mobiliteit (RPPol) conform de modaliteiten bepaalt in 

de overwegingen van het besluit. 

Conform art. VI.II.15 §1 van de RPPol wordt beslist om naar 

aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen 

bedoeld in artikel VI.II.27bis. 

 

12. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 

commissaris. 
De politieraad verleent de goedkeuring aan de vacant verklaring van 

één betrekking van commissaris in het kader van de mobiliteit 

(RPPol) vacant te verklaren conform de modaliteiten bepaalt i 

de overwegingen van het besluit. 

Conform art. VI.II.15 §1 van de RPPol wordt beslist om naar 

aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen 

bedoeld in artikel VI.II.27bis. 

 

Punt bij hoogdringendheid:  
Punt 12bis: Personeelszaken: Vacant verklaring van één 

betrekking inspecteur dienst interventie. 
De politieraad verleent de goedkeuring van de vacant 

verklaring van één betrekking van inspecteur dienst 

interventie in het kader van de mobiliteit (RPPol) vacant te 

verklaren conform de modaliteiten bepaalt in de overwegingen 

van het besluit. 

Conform art. VI.II.15 §1 van de RPPol wordt beslist om naar 

aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen 

bedoeld in artikel VI.II.27bis. 

 

13. Varia: kennisname aangepaste versie policy bodyscam 

De politieraad neemt kennis van de aangepaste policy bodycam.  

De policy bodycam werd op 13/01/2020 aangepast op basis van 

bemerkingen van diverse BOC.  

 

14. Varia: aangevraagde punten van politieraadslid 



- Hebben we specifieke cijfers aangaande LGBTI-Q fobie? Homo-

fobie en/of transgender-fobie? (haatmisdrijf t.o.v. die 

specifieke minderheid) 

- Zijn ons lokale politie inspecteurs voldoende bewapend om te 

kunnen reageren t.o.v. zo'n vorm van agressie (LGBTi-Q-fobie)? 

Diversiteitstraining? 

- Is er binnen de lokale corps een training voorzien rond 

sensibiliseringscampagne "omgaan met eigen holebi-

collega('s)"? 

Tijdens de zitting worden de cijfers toegelicht deze zullen 

integraal deel uitmaken van het besluit. 

 

* Varia: nieuwjaarsreceptie 

Het politiecollege heeft in zitting van 25 september 2020 

beslist om dit jaar geen nieuwjaarsreceptie te houden rekening 

houdend met de huidige Corona cijfers en maatregelen.  

Een mogelijke receptie wordt voorzien bij de opening van het 

nieuw politiekantoor na verbouwing en dit op een coronaveilige 

manier.  

 

GEHEIME ZITTING 

 
Er werden 5 agendapunten behandeld in de geheime zitting. 

Gezien er persoonlijke gegevens opgenomen zijn in deze 

agendapunten, worden deze niet gepubliceerd. 

 

 

Namens de Politieraad. 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter,wnd.  

 

 

 

 

 

Katrien Thierens   Jurgen Bauwens. 



 

Bevestiging openbaarheid meldingslijst. 

 

Het Politiecollege bevestigt dat op de gewone wijze, op 

19 oktober 2020 afgekondigd en aangeplakt is het bericht 

aankondigde dat de lijst met de beknopte omschrijving van 

getroffen politieraadsbesluiten van de zitting van 

13 oktober 2020 conform artikel 85 van de Wet op de 

geïntegreerde Politie, ter inzage van het publiek ligt in het 

gemeentehuis te Hamme en in het gemeentehuis te Waasmunster, 

tijdens de loketuren en gepubliceerd wordt op de website van 

de politiezone, dit gedurende 10 dagen. 

 

Hamme, 16 oktober 2020 

 

De secretaris,   De Burgemeester-Voorzitter,wnd. 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens.  Jurgen Bauwens. 


