
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE 

POLITIERAAD 

IN ZITTING VAN 15 JUNI 2021. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Eedaflegging commissaris 

Conform art. 59 WGP en artikel V.I.1 RPPol, legt dhr. Jean-

Pierre Devos, commissaris aangesteld door de Politieraad in 

zitting van 09 februari 2021, de eed af in handen van de 

voorzitter van de Politieraad in de termen bepaald bij artikel 

137 van de WGP betreffende de eed, dat luidt als volgt:  

“IK ZWEER GETROUWHEID AAN DE KONING, GEHOORZAAMHEID AAN DE 

GRONDWET EN AAN DE WETTEN VAN HET BELGISCH VOLK ” 

Proces verbaal van eedaflegging werd opgesteld.  

2. Notulen vorige zitting: Goedkeuring notulen 06 april 2021; 

De Politieraad keurt goed de notulen van de zitting van de 

politieraad van 06 april 2021. 

3. Financiën: Aktename brief van de Gouverneur, dienst 

toezicht van 30 maart 2021 houdende jaarrekening 2019; 

De Politieraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur, 

dienst toezicht van 30 maart 2021 houdende jaarrekening 2019. 

De begrotingsrekening 2019, de balans op 31 december 2019 en 

de resultatenrekening over het dienstjaar 2019 van de 

politiezone Hamme-Waasmunster, zoals vastgesteld in artikel 2 

van het besluit van de Gouverneur, worden goedgekeurd.  

Het besluit van de Gouverneur van 30 maart 2021 wordt 

samengevoegd bij het dossier van de jaarrekening en maakt er 

inherent deel van uit.  

4. Financiën: Aktename brief van de Gouverneur, dienst 

toezicht van 30 april 2021 houdende wijziging 1 (gewone 

dienst) en 2 (buitengewone dienst) van de begroting 2021 

De Politieraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur 

van 30 april 2021 houdende goedkeuring wijzigingen 1 (gewone 

dienst) en 2 (buitengewone dienst) van de begroting 2021 van 

de politiezone Hamme-Waasmunster. 

5. Financiën: Politieboekhouding: begrotingsrekening 2020 – 

balans op 31/12/2020 – resultatenrekening over het dienstjaar 

2020 - goedkeuring. 

De Politieraad keurt de begrotingsrekening 2020 van de 

politiezone Hamme/Waasmunster goed zoals zij als bijlage aan 

dit besluit is gehecht, met volgende cijfers:  

Totaal gewone ontvangsten= 7 109 089,52 euro 

Totaal gewone uitgaven=  6 875 045,64 euro 

Positief resultaat eigen 234 043,88 euro 



dienstjaar=  

Saldo vorige dienstjaren=  115 653,49 euro 

resultaat vóór overboekingen=  349 697,37 euro 

Totaal van de overboekingen=  286 000,00 euro 

Resultaat van het dienstjaar=  63 397,37 euro 

Algemeen begrotingsresultaat 

van het vorige jaar=  

949 408,70 euro 

Algemeen begrotingsresultaat 

gewone dienst=  

1 013 106,07 euro 

  

Totaal buitengewone 

ontvangsten=  

1 315 000,00 euro 

Totaal buitengewone uitgaven=  746 721,98 euro 

Resultaat eigen dienstjaar=  568 278,02 euro 

Saldo vorige dienstjaren=  1 001,46 euro 

Resultaat vóór overboekingen=  569 279,48euro 

Totaal van de overboekingen=  286 000,00 euro 

Resultaat van het dienstjaar=  855 279,48 euro 

Algemeen begrotingsresultaat 

van het vorige jaar=  

-854 747,05 euro 

Algemeen begrotingsresultaat 

buitengewone dienst=  

532,43 euro 

De balans van de politiezone Hamme/Waasmunster op 31/12/2020 

wordt vastgesteld met een totaal activa van 5 767 706,05 euro 

en een totaal passiva van 5 767 706,05 euro en de 

resultatenrekening over het dienstjaar 2020 van de politiezone 

Hamme/Waasmunster wordt vastgesteld met een exploitatie-boni 

van 197 635,00 euro, een uitzonderlijke boni van 43 893,21 

euro en een boni van het dienstjaar van 241 529,01 euro, zoals 

zij als bijlage aan dit besluit gehecht zijn.  

6. Informatica: Aankoop hardware via raamcontract: PC's (16), 

beeldschermen (32), toetsenborden (16) en computermuizen (16) 

– Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze. 

De politieraad verleent de goedkeuring aan het bestek met nr. 

FORCMS-AIT-121 opgesteld door de ontwerper, FOR (FOD BOSA – DG 

Federale Accountant en Procurement  - Dienstencentrum 

Procurement, WTC III Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten.  

De politieraad keurt goed de raming voor de opdracht “Aankoop 

hardware via raamcontract: PC’s (16), beeldschermen (32), 

toetsenborden (16) en computermuizen (16)”. De raming bedraagt 

€ 12.815,00 excl. btw of € 15.506,15 incl. 21% btw. 

De opdracht “Aankoop hardware via raamcontract: PC’s (16), 

beeldschermen (32), toetsenborden (16) en computermuizen (16)” 

wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

7. Uitrusting: Leveren van basisuitrusting voor de politiezone 

Hamme – Waasmunster – Goedkeuring lastenvoorwaarden en 

gunningswijze 

De politieraad verleent de goedkeuring aan het bestek met nr. 

2021/142 en de raming voor de opdracht “Leveren van 

basisuitrusting voor de politiezone Hamme - Waasmunster”, 

opgesteld door de Financiële Dienst. De lastvoorwaarden worden 



vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 

raming bedraagt € 92.562,00 excl. btw of € 112.000,00 incl. 

21% btw. 

De opdracht “Leveren van basisuitrusting voor de politiezone 

Hamme - Waasmunster” wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit. 

8. Materiaal: Leveren en plaatsen van kantoormeubilair voor 
2de fase verbouwing via raamcontract Creat – Goedkeuring 

lastenvoorwaarden en gunningswijze.  

De politieraad verleent de goedkeuring aan de raming voor de 

opdracht “Leveren en plaatsen van kantoormeubilair voor 2de 

fase verbouwing via raamcontract Creat”. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek opgesteld door 

de ontwerper, TMVS DV, Stropstraat 1 te 9000 Gent en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 57.851,24 excl. btw 

of € 70.000,00 incl. 21% btw. 

De opdracht “Leveren en plaatsen van kantoormeubilair voor 2de 

fase verbouwing via raamcontract Creat” wordt gegund bij wijze 

van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

9. Personeelszaken: Vacant verklaring van twee betrekkingen 

niveau C – assistent voor operationeel secretariaat – volgens 

goedgekeurd kader 

De politieraad verklaart twee betrekkingen van Calog niveau C 

– assistent vacant conform de bepaalde modaliteiten zoals 

omschreven in de overwegingen van het besluit.  

10. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking niveau 

B consulent - directiesecretaris – volgens goedgekeurd kader 

De politieraad verklaart één betrekking van Calog niveau B – 

consulent – directiesecretaris ter ondersteuning van het 

managementteam, vacant conform de bepaalde modaliteiten zoals 

omschreven in de overwegingen van het besluit. 

11. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 

inspecteur dienst interventie 

De politieraad verklaart één betrekking van inspecteur dienst 

interventie vacant te verklaren conform de bepaalde 

modaliteiten zoals omschreven in de overwegingen van het 

besluit.  

Punt bij hoogdringendheid: 

* Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 

hoofdinspecteur dienst interventie 

De politieraad verklaart één betrekking van hoofdinspecteur 

dienst interventie vacant conform het goedgekeurd kader en de 

bepaalde modaliteiten zoals omschreven in de overwegingen van 

het besluit. 

12. Varia: Goedkeuring agenda van de algemene vergadering TMVS 

dv van 15 juni 2021 – bekrachtiging besluit van het 

politiecollege in zitting van 06 april 2021 

De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege 

van 06 april 2021. 

De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten 

op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 



2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten :  

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

ingevolge de toetreding van deelnemers en de 

overdracht van een deelnemer 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 
4. Verslag van de commissaris 

a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 

2020 afgesloten per 31 december 2020 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling 

over boekjaar 2020 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Aanpassing huishoudelijk reglement 
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 

De politieraad draagt de aangeduide 

vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 

namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot 

de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 

15 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag 

af te stemmen op het in de beslissing van het politiecollege 

van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 

agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

13. Varia: advies ontwerp politiereglement 

De politieraad keurt goed het ontwerp van politiereglement.  

Het advies wordt overgemaakt aan de gemeenteraad van de 

gemeente Hamme en de gemeente Waasmunster.  

 

GEHEIME ZITTING 

 
Er werden in de geheime zitting nog 5 punten behandeld. Gezien 

er persoonlijke gegevens werden opgenomen in het besluit 

worden deze punten niet gepubliceerd.  

 

 

Namens de Politieraad. 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens   Jurgen Bauwens. 



 

Bevestiging openbaarheid meldingslijst. 

 

Het Politiecollege bevestigt dat op de gewone wijze, op 

21 juni 2021 afgekondigd en aangeplakt is het bericht 

aankondigde dat de lijst met de beknopte omschrijving van 

getroffen politieraadsbesluiten van de zitting van 

15 juni 2021 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 dit gedurende 10 dagen. De lijst met de beknopte 

omschrijving van getroffen politieraadsbesluiten van de 

zitting van 15 juni 2021 wordt gepubliceerd op de website van 

de politiezone.  

 

Hamme, 18 juni 2021 

 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens.   Jurgen Bauwens. 


