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OPENBARE ZITTING 

 

Notulen vorige zitting –  

 

1. Notulen vorige zitting: Goedkeuring notulen 26 mei 2020; 

De Politieraad keurt goed de notulen van de zitting van de 

politieraad van 26 mei 2020. 

 

2. Financiën: Aktename van besluit van de Gouverneur, dienst 

toezicht - jaarrekening 2018 - goedkeuring 

De Politieraad neemt akte van het schrijven dd. 27 mei 2020 

van de heer Gouverneur, dienst toezicht houdende goedkeuring 

van begrotingsrekening 2018, de balans op 31 december 2018 en 

de resultatenrekening over het dienstjaar 2018 van de 

politiezone Hamme-Waasmunster. 

De jaarrekening 2018 van de politiezone Hamme-Waasmunster 

wordt goedgekeurd zoals vastgesteld in het artikel 2 van het 

besluit van 27 mei 2020. Het besluit van 27 mei 2020 van de 

heer Gouverneur, dienst toezicht, maakt inherent deel uit van 

dit besluit.  

 

3. Politiezone: Protocolakkoord gebruik cellen lokale politie 

Lokeren – aanpassing besluit van de politieraad van 

21 april 2016. 

Het protocolakkoord ‘gebruik cellen Lokale Politie Lokeren’ 

onderschreven en van toepassing vanaf 01/05/2016 wordt met 

ingang van 01/06/2020 verbroken.  

De politieraad keurt goed het protocolakkoord van toepassing 

tussen de PZ Sint-Niklaas en de PZ Hamme/Waasmunster voor het 

gebruik van de cellen met ingang van 01 juni 2020 

De ondertekenaars van dit protocol verklaren kennis te hebben 

genomen van het intern reglement inzake gebruik van de cellen 

en het formulier ‘Register der Arrestaties’ dat integraal deel 

uit maakt van het intern reglement. 

Het protocolakkoord, het intern reglement inzake gebruik van 

de cellen van de PZ Sint-Niklaas en het formulier register der 

arrestaties maken integraal deel uit van dit besluit. 



Er dient aan de PZ Sint-Niklaas met ingang van 01 juni 2020 

een vergoeding betaald te worden van €100,00 voor een 

individuele cel (excl. reële kosten) en €100,00/persoon voor 

een collectieve cel (excl. reële kosten) en dit voor de 

opsluitingen in de doorgangscellen van de lokale politie Sint-

Niklaas door de PZ Hamme/Waasmunster. 

 

4. Personeelszaken: vacant verklaring 1 betrekking niveau C - 

statutair. 

De Politieraad beslist één betrekking Calog niveau C – 

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

verklaren conform de modaliteiten bepaalt in de overwegingen. 

Conform art. VI.II.15 §1 van de RPPol wordt geen 

wervingsreserve aangelegd zoals bedoeld in artikel 

VI.II.27bis. 

 

5. Personeelszaken: vacant verklaring van één betrekking Calog 

niveau B – ICT consulent – statutair. 

De Politieraad beslist één betrekking Calog niveau B – ICT 

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

verklaren conform de modaliteiten bepaalt in de overwegingen. 

Conform art. VI.II.15 §1 van de RPPol wordt geen 

wervingsreserve aangelegd zoals bedoeld in artikel 

VI.II.27bis. 

 

6. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 

inspecteur – dienst recherche met specialisatie cybercrime. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de heer Gouverneur, 

dienst toezicht, van de personeelsformatie, het organigram, 

het personeelsbehoefteplan en functieprofielen operationeel 

kader zoals voorgelegd aan de politieraad op 26 mei 2020. 

De politieraad beslist één betrekking van inspecteur – dienst 

recherche met specialisatie cybercrime in het kader van de 

mobiliteit (RPPol) vacant te verklaren conform de hierboven 

bepaalde modaliteiten. 

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. 

 

7. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 

inspecteur – dienst sociale recherche. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de heer Gouverneur, 

dienst Toezicht, van de personeelsformatie, het organigram, 

het personeelsbehoefteplan en functieprofielen operationeel 

kader zoals voorgelegd aan de politieraad op 26 mei 2020. 

De politieraad beslist één betrekking van inspecteur – dienst 

sociale recherche in het kader van de mobiliteit (RPPol) 

vacant te verklaren conform de modaliteiten bepaalt in de 

overwegingen. 

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. 

 

8. Personeelszaken: vacant verklaring van één betrekking 

hoofdinspecteur – dienst sociale recherche en 

slachtofferbejegening met specialisatie politie assistent. 



Onder voorbehoud van goedkeuring door de heer Gouverneur, 

dienst Toezicht, van de personeelsformatie, het organigram, 

het personeelsbehoefteplan en functieprofielen operationeel 

kader zoals voorgelegd aan de politieraad op 26 mei 2020. 

De politieraad beslist de functie van hoofdinspecteur – dienst 

sociale recherche met specialisatie politie assistent in het 

kader van de mobiliteit (RPPol) vacant te verklaren conform de 

modaliteiten bepaalt in de overwegingen. 

Conform art. VI.II.15 §1 van de RPPol wordt geen 

wervingsreserve aangelegd zoals bedoeld in artikel 

VI.II.27bis. 

 

9. Personeelszaken: Personeel: Vacant verklaring van één 

betrekking van commissaris 

Onder voorbehoud van mobiliteit van een commissaris st de 

politieraad één functie van commissaris in het kader van de 

mobiliteit (RPPol) vacant verklaard conform de modaliteiten 

bepaalt in de overwegingen. 

De politieraad beslist om geen wervingsreservelijst aan te 

leggen (art. VI.II.27bis RPPol). 

 

*Toegevoegd punt:  

Varia: “Graag zou ik de volgende punten willen agenderen:  

- Hoeveel snelheidscontroles vonden plaats in grondgebied van 

Hamme? Hamme centrum? Deel gemeentes? 

- Wat is de vaststelling van de eventuele gemaakte controles? 

Is er een stijging of daling van aantal gemaakte inbreuken?  

- Waar vonden de controles plaats? Welke straat? (klacht: 

patervertentenstraat, hospitaalstraat,...)” 

 

De korpschef deelt de resultaten van de metingen mee ter 

zitting.  

De info betreffende het aangevraagd agendapunt inzake 

snelheidscontroles wordt aan de leden van de politieraad 

overgemaakt. 

 

GEHEIME ZITTING 

 
 

 

 

 

Namens de Politieraad. 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens   Herman Vijt. 



 

Bevestiging openbaarheid meldingslijst. 

 

Het Politiecollege bevestigt dat op de gewone wijze, op 

26 juni 2020 afgekondigd en aangeplakt is het bericht 

aankondigde dat de lijst met de beknopte omschrijving van 

getroffen politieraadsbesluiten van de zitting van 

23 juni 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, 25 juni 2020 

 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens.   Herman Vijt. 


