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OPENBARE ZITTING 

 

1. Notulen vorige zitting: Goedkeuring notulen 12 december 
2019; 

De Politieraad keurt goed de notulen van de zitting van de 

politieraad van 12 december 2020 goed. 

 

2. Financiën: Aktename van het besluit van de Gouverneur, 
federaal toezicht - begrotingswijziging 1 & 2 - 

politiebegroting 2019 – goedkeuring; 

De Politieraad neemt akte van het schrijven van 

19 december 2019 van de Federale directie politiezaken en 

wapens. 

In het kader van het federaal toezicht wordt de 

begrotingswijziging 1&2 van de begroting 2019 van de 

politiezone Hamme-Waasmunster, goedgekeurd. 

 

3. Financiën: Aktename van het besluit van de Gouverneur, 
federaal toezicht - politiebegroting 2020 - goedkeuring; 

De Politieraad neemt akte van het schrijven van 

27 januari 2020 van de Federale directie politiezaken en 

wapens houdende goedkeuring van de begroting 2020 van de 

politiezone Hamme-Waasmunster. 

Het bedrag van de negatieve correctie conform het MB van 

13 januari 2020, zal opgenomen worden in de eerstvolgende 

begrotingswijziging onder het artikel 330/301-01/2019 

(onwaarden op de niet geïnde vastgestelde rechten van de 

gewone dienst). 

 

4. Financiën: Convenant tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en 
de Politiezone Hamme-Waasmunster – goedkeuring; 

De Politieraad neemt kennis van het convenant tussen de 

Provincie Oost-Vlaanderen en de Politiezone Hamme-Waasmunster. 

De politieraad verklaart zich akkoord met de artikelen vermeld 

in de convenant. 

De convenant tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de 

politiezone Hamme-Waasmunster wordt onderschreven conform de 



artikelen zoals vermeld in de convenant die integraal deel 

uitmaakt van het besluit.  

Deze convenant treedt in werking op 1 januari 2020 en heeft 

een duurtijd van 1 jaar. 

Op deze convenant is uitsluitend het Belgisch recht van 

toepassing. Elk geschil betreffende deze convenant en alle 

aanvullingen van deze convenant behoren tot de bevoegdheid van 

de rechtbanken te Gent. 

 

5. Financiën: Lening t.w.v. €900.000,00 ter financiering van 
de verbouwing van het politiegebouw - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

De politieraad verleent de goedkeuring aan het bestek met 

nr. 2020/128 en de raming voor de opdracht “Lening t.w.v. 

€900.000,00 ter financiering van de verbouwing van het 

politiegebouw”, 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 € 185.000,00; 

De bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

openbare procedure. 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en 

bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit. 

 

6. Financiën: Lening t.w.v. €400.000,00 ter financiering van 
de uitbreiding van de technische uitrusting van het 

politiegebouw - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De politieraad verleent de goedkeuring aan het bestek met 

nr. 2020/129 en de raming voor de opdracht “Lening t.w.v. 

€400.000,00 ter financiering van de uitbreiding van de 

technische uitrusting van het politiegebouw”, 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 € 85.000,00 incl. btw (0% btw). 

De bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit. 

 

7. Politiezone: TMVS dv – agenda en agendapunten - 
goedkeuring. 

De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten 

op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 

2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten:  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een 
deelnemer  

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
ingevolge de toetreding van deelnemers n de overdracht 

van een deelnemer  

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019  
4. Verslag van de commissaris  

a.  Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 
afgesloten per 31 december 2019  



b.  Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over 
boekjaar 2019  

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris  
6. 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 16 juni 2020, te 

onderschrijven en haar/zijn (hun) 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.   

 

8. Patrimonium: Beslissing vervreemding twee politiemotoren 
De Politieraad beslist om: 

 - de politie motoren: 

- Yamaha FJR 1300, datum 1ste inschrijving 09/03/2007; 

- BMW RT12, datum 1ste inschrijving 22/09/2010 

buiten dienst te stellen en uit het patrimonium van de 

politiezone Hamme/Waasmunster te verwijderen. 

 - het politiecollege te belasten met de praktische 

uitwerking van deze beslissing, alsook de prijsbieding en de 

toewijzing van de verkoop van de voertuigen. 

 

9. Personeelszaken: Bepalen van een plaatselijke 
selectiecommissie voor officieren van de lokale politie – 

aanpassing besluit van 27 juni 2017; 

Het besluit van de politieraad van 27 juni 2017 wordt 

vervangen door huidig besluit.  

 

De politieraad beslist: 

 - het politiecollege te machtigen om de samenstelling van de 

plaatselijke selectiecommissie als volgt te bepalen: 

- voorzitter: mevr. Maria De Sterck, korpschef 

PZ Hamme-Waasmunster of diens vervanger; 

- extern lid: een officier van een lokale politiezone; 

- secretaris: de secretaris van de politiezone; 

- een externe deskundige die beslagen is in één of 

meer aangelegenheden die verband houden met de te 

begeven betrekking en een ervaring kan aantonen van 

ten minste vijf jaar in het domein met betrekking 

tot de functiebeschrijving van de betrokken 

betrekking. 

- het politiecollege te machtigen om een deskundige aan te 

duiden op het vlak van de aan te werven functie en deze toe te 

voegen aan de selectiecommissie. 

- het politiecollege te machtigen een vervanger aan te 

duiden indien één van vermelde personen door onvoorziene 

omstandigheden verhinderd is te zetelen in de 

selectiecommissie. 

 

10. Personeelszaken: Bepalen van een plaatselijke 
selectiecommissie voor personeelsleden van niveau A van de 

lokale politie – aanpassing besluit van 20 december 2010; 



Het besluit van de politieraad van 20 december 2010 wordt 

vervangen door huidig besluit.  

 

De politieraad beslist om:  

 - het politiecollege te machtigen om de samenstelling van de 

plaatselijke selectiecommissie als volgt te bepalen: 

- voorzitter: mevr. Maria De Sterck, korpschef 

PZ Hamme-Waasmunster of de door haar aangewezen 

officier of lid van niveau A van het CALOG; 

- extern lid: een CALOG niveau A van een lokale 

politie, dat ten minste bekleed is met de graad die 

overeenstemt met de te begeven betrekking; 

- secretaris: de secretaris van de politiezone; 

- een externe deskundige die beslagen is in één of 

meer aangelegenheden die verband houden met de te 

begeven betrekking en een ervaring kan aantonen van 

ten minste vijf jaar in het domein met betrekking 

tot de functiebeschrijving van de betrokken 

betrekking. 

- het politiecollege te machtigen om een deskundige aan te 

duiden op het vlak van de aan te werven functie en deze toe te 

voegen aan de selectiecommissie. 

- het politiecollege te machtigen een vervanger aan te 

duiden indien één van vermelde personen door onvoorziene 

omstandigheden verhinderd is te zetelen in de 

selectiecommissie. 

 

11. Personeelszaken: Bepalen van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de personeelsleden van het midden- en 

basiskader en voor de personeelsleden van de niveau B en C – 

aanpassing besluit van 27 juni 2017 

Het besluit van de politieraad van 27 juni 2017 wordt 

vervangen door huidig besluit.  

 

De politieraad beslist om: 

 - het politiecollege te machtigen om de selectiecommissie 

als volgt samen te stellen: 

- voorzitter: mevr. Maria De Sterck, korpschef PZ 

Hamme-Waasmunster of diens vervanger; 

- extern lid: een officier of Calog niveau A van een 

lokale politiezone; 

- lid: personeelslid van het operationeel of Calog 

kader van een korps van de lokale politie dat ten 

minste bekleed is met de graad die overeenstemt met 

de bij mobiliteit te begeven betrekking; 

- secretaris: de secretaris van de politiezone; 

- het politiecollege te machtigen om het extern lid en/of 

het intern lid te vervangen en een deskundige aan te duiden op 

het vlak van de aan te werven functie en deze toe te voegen 

aan de selectiecommissie. 

- het politiecollege te machtigen een vervanger aan te 

duiden indien één van vermelde personen door onvoorziene 

omstandigheden verhinderd is te zetelen in de 

selectiecommissie. 

 

12. Personeelszaken: Aktename schrijven van 09 januari 2020 van 



de federale dienst Gouverneur houdende vaststelling van de 

formatie van het operationeel personeel – niet goedkeuring; 

De Politieraad neemt akte van het besluit van 09 januari 2020 

van de Federale dienst Gouverneur houdende vaststelling van de 

formatie van het operationeel personeel – niet goedkeuring. 

 

13. Personeelszaken: Aktename schrijven van 09 januari 2020 van 
de federale dienst Gouverneur houdende vaststelling van de 

formatie van het administratief en logistiek personeel – 

goedkeuring; 

De Politieraad neemt akte te nemen van het besluit van 

09 januari 2020 van de Federale dienst Gouverneur houdende 

vaststelling van de formatie van het administratief en 

logistiek kader – goedkeuring  

 

14. Personeelszaken: Personeelsformatie, organigram, 
personeelsbehoefteplan en functieprofielen operationeel kader 

– goedkeuring 

De Politieraad keurt goed de formatie van het operationeel 

personeel van het lokale politiekorps zoals goedgekeurd door 

de politieraad in zitting van 12 december 2019, aangepast 

conform artikel 1, 1ste en 3de lid van het KB van 

07 december 2001. 

De formatie van het operationeel personeel van het lokale 

politiekorps uitgedrukt in voltijdse equivalenten, wordt als 

volgt vastgesteld: 

 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); 

 55 inspecteurs; 

 1 agent van politie (uitdovend); 

De personeelsformatie, het organogram, het 

personeelsbehoeftenplan en de functieprofielen van de 

politiezone Hamme-Waasmunster, maakt integraal deel uit van 

dit besluit. 

 

15. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 
inspecteur – dienst interventie. 

De politieraad verklaart zich akkoord om één betrekking van 

inspecteur – dienst interventie in het kader van de mobiliteit 

(RPPol) vacant te verklaren conform de bepaalde modaliteiten 

zoals opgenomen 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. 

 

16. Varia: Coronamaatregelen – impact op het budget. 
Sinds de coronamaatregelen zijn er: 



- extra diensten voorzien vb. een extra coronaploeg, om 

controle uit te oefenen op het naleven van de maatregelen door 

de burger. Door de extra diensten zijn er personeelsleden die 

geen verlof hebben kunnen opnemen tijdens deze periode. Er 

werd beslist dat de verlofdagen nog tot eind 2020 kunnen 

opgenomen worden voor wat betreft vakantiedagen van 2019 en 

tot eind 2021 voor wat de vakantiedagen van 2020 betreft.  

- er werd extra materiaal aangekocht ter bescherming van het 

personeel o.a. maskers, ontsmettingsmiddelen,…  

- er werden extra voorzieningen aangebracht in het gebouw, 

zoals bv. plexiglas,… in de verhoorlokalen.  

- Op federaal niveau werd beslist om de woon-

werkverplaatsingen ten tijde van COVID19 terug te betalen aan 

alle medewerkers van de geïntegreerde politie die worden 

opgeroepen om zich te verplaatsen naar hun vaste plaats van 

tewerkstelling.   

Concreet: iedereen die gewerkt heeft sinds 18/3/2020 kan zijn 

verplaatsingskosten terugvorderen (telewerk is hiervan 

uitgesloten).  Deze maatregel zal gelden tot het einde van de 

gezondheidscrisis (of tot nader order). 

Dit alles zal een impact hebben op het budget van de 

politiezone.  

 

17. Varia: Overzicht van de criminaliteitsstatistieken voor het 
dienstjaar 2019 

Op vraag van een politieraadslid wordt door de korpschef een 

overzicht geven van de criminaliteitsgegeven voor het 

dienstjaar 2019. Deze zijn verwerkt in het Zonaal 

Veiligheidsplan. 

De cijfers worden overgemaakt aan de politieraadsleden. 

 

GEHEIME ZITTING 

18. Politieraad: TMVS dv - aanduiding vertegenwoordiger(s) 
algemene vergadering  

De Politieraad heeft beslist de heer Herman Vijt, burgemeester 

gemeente Hamme, wonende Roggemanstraat, nr. 29A te 9220 

Hamme(Herman.vijt@hamme.be, GSM: 0497 61 03 28), aan te duiden 

om de politieraad van de Politiezone Hamme-Waasmunster te 

vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en 

wordt gevolmachtigd in naam van de politieraad deel te nemen 

aan alle beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 

aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het 

algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de 

politieraad te behartigen op deze vergaderingen.   

De heer Jurgen Bauwens, burgemeester gemeente Waasmunster, 

wonende Dommelstraat, nr. 109 te 9250 Waasmunster 

(jurgen.bauwens@waasmunster.be, GSM: 0474 78 14 23), wordt 

aangeduid als plaatsvervanger.   

Indien de politieraad van de PZ Hamme-Waasmunster dit besluit 

niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de politieraad.   

 

19. Personeel: kennisgeving aanwerving 1 hoofdinspecteur – 
dienst interventie - delegatie aan het politiecollege 

mailto:Herman.vijt@hamme.be
mailto:jurgen.bauwens@waasmunster.be


De politieraad neemt kennis van de aanwerving van één 

hoofdinspecteur – dienst interventie door het politiecollege 

in zitting van 12 februari 2020. 

Dhr. Van Wiele Rutger (44-69047-63), geboren te Dendermonde op 

28 juni 19902 en wonende Evangeliestraat 172 te 9220 Hamme in 

dienst te nemen met een volle dagtaak als hoofdinspecteur – 

dienst interventie. 

De aanvangsdatum kan ten vroegste ingaan op 01 juli 2020 na 

het met succes slagen in de opleiding van hoofdinspecteur. 

 

 

 

Namens de Politieraad. 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens   Herman Vijt. 



 

Bevestiging openbaarheid meldingslijst. 

 

Het Politiecollege bevestigt dat op de gewone wijze, op 

03 juni 2020 afgekondigd en aangeplakt is het bericht 

aankondigde dat de lijst met de beknopte omschrijving van 

getroffen politieraadsbesluiten van de zitting van 26 mei 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, 02 juni 2020 

 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens.   Herman Vijt. 


