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OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE POLITIERAAD 
IN ZITTING VAN 15 DECEMBER 2020. 

 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Agenda: Eedaflegging politieraadslid 
Dhr. François Van den Broeck wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en 
verzocht in openbare vergadering en in handen van de burgemeester-voorzitter, 
de volgende eed af te leggen: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten van het Belgische Volk.” 
Dhr. François Van den Broeck legt voormelde eed af en wordt tot effectief 
politieraadslid aangesteld. Hij zal het mandaat beëindigen van de ontslagnemer 
conform artikel 20 WGP. 
Aangezien de politieraadsleden gerangschikt zijn volgens alfabetische volgorde, 
zal dhr. François Van den Broeck op de tabel voorkomen vóór Van Der Vorst Leon 
en ná Tokgoz Mustafa. 
 
2. Agenda: Voorzitterschap politieraad - politiecollege 
De heer Jurgen Bauwens, burgemeester van de gemeente Waasmunster zal vanaf 01 
januari 2021 het voorzitterschap van het politiecollege en de politieraad van 
de politiezone Hamme-Waasmunster waarnemen gedurende 2 jaar. 
 
3. Notulen vorige zitting: Goedkeuring notulen 13 oktober 2020; 
De Politieraad keurt goed de notulen van de zitting van de politieraad van 
13 oktober 2020 goed. 
 
4. Financiën: Aktename brief van de Gouverneur van 27 november 2020 betreffende 
de politiebegrotingswijziging 1 &2. 
De politieraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur betreffende de 
politiebegroting 2020, wijziging 1 &2.  
De politieraad verklaart zich akkoord met de aanpassing in de 
begrotingswijzigingen 1 & 2 – politiebegroting 2020. 
Het ambtshalve aangepaste document, besluit van de Gouverneur, maakt integraal 
deel uit van het besluit. 
In toepassing van artikel 73 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, kan de 
politieraad tegen de aanpassingen in begrotingswijzigingen 1 & 2 – 2020 hoger 
beroep instellen bij de Minister van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie 
Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer, Waterloolaan 76, 1000 Brussel, 
binnen een termijn van veertig dagen die ingaat op de dag na het versturen van 
deze brief. 
De begrotingen en begrotingswijzigingen zijn pas uitvoerbaar na de goedkeuring 
ervan door de Gouverneur. 
 
5. Financiën: Besluit begrotingswijziging 1 & 2: rechtzetting wegens misslag 
Het uittreksel uit de notulen van de politieraad van 13 oktober 2020 houdende 
Politiebegroting 2020 – wijziging 1&2 – goedkeuring wordt overgemaakt aan de 



Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen met vermelding van de juist 
zittingsdatum. 
 
6. Financiën: Politiebegroting 2021 - goedkeuring 
De politieraad stelt vast en keurt goed de gewone dienst van de 
politiebegroting voor het dienstjaar 2021: 
Totaal gewone ontvangsten 6 721 094,00 euro 
Totaal gewone uitgaven 6 893 540,50 euro 
Totaal eigen dienstjaar - 172 446,50 euro 
Totaal ontvangsten vorige 
dienstjaren 

77 089,00 euro 

Totaal uitgaven vorige 
dienstjaren 

63 091,00 euro 

Overboeking naar de buitengewone 
dienst 

10 000,00 euro 

Geraamd resultaat van het 
dienstjaar 

-168 448,50 euro 

Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat van het 
vorige dienstjaar 

168 789,65 euro 

Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat van de gewone 
dienst 

341,15 euro 

 
De buitengewone dienst van de politiebegroting voor het dienstjaar 2021 wordt 
als volgt vastgesteld en goedgekeurd: 
Totaal buitengewone ontvangsten 315 000,00 euro 
Totaal buitengewone uitgaven 325 000,00 euro 
Totaal eigen dienstjaar -10 000,00 euro 
Overboeking van de gewone dienst 10 000,00 euro 
Geraamd resultaat van het 
dienstjaar 

0 euro 

Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat van het 
vorige dienstjaar 

0 euro 

Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat van de 
buitengewone dienst 

0 euro 

 
7. Infrastructuur: Leveren en plaatsen van kantoormeubilair in de nieuwe 
kantoren via raamcontract Creat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De politieraad verleent de goedkeuring aan de raming voor de opdracht “Leveren 
en plaatsen van kantoormeubilair in de nieuwe kantoren via raamcontract Creat”. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 70.247,93 excl. btw of € 85.000,00 incl. 21% btw. 
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
8. Personeelszaken: Kennisname brief van de Gouverneur van 13 november 2020 
betreffende het vaststellen wervingsreserve inspecteur sociale recherche door 
de politieraad in zitting van 13 oktober 2020. 
De Politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege om het 
besluit betreffende het vaststellen wervingsreserve inspecteur sociale 
recherche door de politieraad in zitting van 13 oktober 2020, gemotiveerd te 
rechtvaardigen binnen een termijn van honderd dagen, die ingaat op de dag na 
het versturen van het schorsingsbesluit door de Gouverneur. 
Het rechtvaardigingsbesluit wordt, op straffe van nietigheid van de geschorste 
beslissing, uiterlijk de laatste dag van de bovengenoemde termijn aan de 
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken verzonden. 



Het besluit van de Gouverneur van 13 november 2020 maakt integraal deel uit van 
dit besluit. 
 
9. Personeelszaken: Aanpassing personeelsformatie, organigram, 
personeelsbehoefteplan en functieprofielen operationeel en administratief en 
logistiek kader – goedkeuring 
De politieraad keurt goed de aanpassing van de personeelsformatie zoals 
goedgekeurd door de politieraad in zitting van 26 mei 2020. 
De formatie van het operationeel personeel van het lokale politiekorps 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten als volgt vast te stellen: 

 1 hoofdcommissaris - korpschef; 
 3 commissarissen; 
 8 hoofdinspecteurs – dienst interventie; 
 1 hoofdinspecteur – teamchef recherche; 
 1 hoofdinspecteur adj. teamchef recherche; 
 1 hoofdinspecteur – wijkdienst; 
 1 hoofdinspecteur – dienst verkeer; 
 1 hoofdinspecteur – dienst functioneel beheer; 
 1 hoofdinspecteur gespecialiseerd (dienst jeugd, gezin en 

slachtofferbejegening); 
 56 inspecteurs; 
 1 agent van politie (uitdovend); 

De formatie van het administratief en logistiek personeel van het lokale 
politiekorps uitgedrukt in voltijdse equivalenten als volgt vast te stellen: 

 1 niveau A – Adviseur klasse 3 – diensthoofd PLIF – bijzonder 
rekenplichtige – politiesecretaris; 

 2 niveau B – ICT consulent 
 1 niveau B – boekhouder 
 1 niveau B – directiesecretaris 
 1 niveau B – preventieadviseur 
 6 niveau C – assistent 
 2 niveau C- assistent (uitdovend) – huidige assistenten secretaris en 

preventie adviseur 
het aangepast personeelsbehoefteplan van de politiezone Hamme-Waasmunster maakt 
integraal deel uit van dit besluit. 
 
10. Personeelszaken: Bij hoogdringendheid: aanpassing besluit van politieraad 
van 26 mei 2020 houdende ‘vacant verklaring van 1 inspecteur dienst 
interventie’ - politiecollege in zitting van 23 november 2020 
Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 23 november 2020. 
Het besluit van de politieraad van 26 mei 2020 houdende vacant verklaring van 
één betrekking van inspecteur – dienst interventie in het kader van de 
mobiliteit (RPPol) aan te passen conform art. 2 van het besluit. 
De beslissing van de politieraad van 26 mei 2020 om conform art. VI.II.15 §1, 
4° van de RPPol een wervingsreserve bedoeld in artikel VI.II.27bis aan te 
leggen, wordt ingetrokken. Indien geen beslissing wordt genomen, wordt van 
rechtswege een wervingsreserve aangelegd. 
 
11. Personeelszaken: Vacant verklaring van twee betrekkingen inspecteur - dienst 
interventie. 
De politieraad verklaart twee betrekkingen van inspecteur dienst interventie 
vacant in het kader van de mobiliteit (RPPol) conform de bepaalde modaliteiten 
vermeld 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. Varia: Verslag BIN 
Een toelichting wordt gegeven tijdens de vergadering door Hoofdinspecteur Tom 
De Beer 



 
13. Varia: Gebiedsgebonden werking 
Een toelichting wordt gegeven tijdens de vergadering door dhr. Daniël De 
Langhe, stagedoend aspirant commissaris in de politiezone Hamme-Waasmunster 
 
GEHEIME ZITTING 
 
Er werden 4 agendapunten behandeld in geheime zitting. Gezien er persoonlijke 
gegevens opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.  
 
 
Namens de Politieraad. 
De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Katrien Thierens   Herman Vijt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestiging openbaarheid meldingslijst. 
 
Het Politiecollege bevestigt dat op de gewone wijze, op 17 december 2020 
afgekondigd en aangeplakt is het bericht aankondigde dat de lijst met de 
beknopte omschrijving van getroffen politieraadsbesluiten van de zitting van 
15 december 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 dit gedurende 10 dagen. 
 
Hamme, 17 december 2020 
 
De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Katrien Thierens.   Herman Vijt. 


