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OPENBARE ZITTING 

 

1. Notulen vorige zitting: Goedkeuring; 

De politieraad keurt goed de notulen van de zitting van de 

politieraad van 27 juni 2019 goed. 

1. Financiën: Politieboekhouding: begrotingsrekening 2018 – 

balans op 31/12/2018 – resultatenrekening over het dienstjaar 
2018; 

De Politieraad stelt vast de begrotingsrekening 2018 van de 

politiezone Hamme/Waasmunster, zoals zij als bijlage aan dit 

besluit is gehecht, met volgende cijfers: 

 

Totaal gewone ontvangsten= 6 506 540,80 euro 

Totaal gewone uitgaven= 6 596 420,72 euro 

Positief resultaat eigen dienstjaar= 89 879,92 euro 

Saldo vorige dienstjaren= -183 233,25 euro 

resultaat vóór overboekingen= -93 353,33 euro 

Totaal van de overboekingen= 295 000,00 euro 

Resultaat van het dienstjaar= -388 353,33 euro 

Algemeen begrotingsresultaat van het 

vorige jaar= 

1 373 415,42 euro 

Algemeen begrotingsresultaat gewone 

dienst= 

985 062,09 euro 

  

Totaal buitengewone ontvangsten= 6 412,60 euro 

Totaal buitengewone uitgaven= 303 689,00 euro 

Resultaat eigen dienstjaar= -297 276,40 euro 

Saldo vorige dienstjaren= 0,00 euro 

Resultaat vóór overboekingen=  -297 276,40 euro 

Totaal van de overboekingen= 295 000,00 euro 

Resultaat van het dienstjaar= -2 276,40 euro 

Algemeen begrotingsresultaat van het 

vorige jaar= 

 5 065,89 euro 

Algemeen begrotingsresultaat 

buitengewone dienst= 

2 789,49 euro 

 



De balans van de politiezone Hamme/Waasmunster op 31/12/2018 

wordt vastgesteld met een totaal activa van 4 217 823,67 euro 

en een totaal passiva van 4 217 823,67 euro en de 

resultatenrekening over het dienstjaar 2018 van de politiezone 

Hamme/Waasmunster wordt vastgesteld met een exploitatie-mali 

van 180 470,65 euro, een uitzonderlijke boni van 4 346,97 euro 

en een mali van het dienstjaar van 176 123,88 euro, zoals zij 

als bijlage aan dit besluit gehecht zijn. 

 

2. Financiën: begrotingswijziging 1 & 2 - politiebegroting 

2019 – goedkeuring 

De Politieraad keurt goed de gewone begrotingswijziging nr.1 & 

2 van het dienstjaar 2019, in overeenstemming met bijgaande 

opgave. 

 

De gewijzigde en de nieuwe uitkomst van de gewone 

begrotingswijziging nr.1 wordt goedgekeurd zoals in de hierna 

vermelde samenvattingtabel: 

 
 

 

volgens de 

oorspronkelijke 

begroting of de 

vorige wijziging 

 

Verhoging + Verlaging - na de 

voorgestelde 

wijziging 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 

2018 

 

468 021,42 517 040,67 0 985 062,09 

Begrotingswijziging 

2019 

    

Ontvangsten van het 

eigen dienstjaar 

6 810 954,00 21 000,00 6 631,00 6 825 323,00 

Uitgaven van het 

eigen dienstjaar 

7 084 395,00 13 617,00 31 615,00 7 066 397,00 

     

Ontvangen van vorige 

jaren 

197 959,00 18 142,00 8 886,00 207 215,00 

Uitgaven vorige 

jaren 

62 834,00 16 201,00 0 79 035,00 

     

Ontvangsten van 

overboekingen 

0 0 0 0 

Uitgaven 

overboekingen 

260 000,00 0 0 260 000,00 

Geraamd resultaat 

van de begroting 

2019 

-398 316,00 9 324,00 -16 098,00 -372 894,00 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 612 168,09 

 

De gewijzigde en de nieuwe uitkomst van de buitengewone 

begrotingswijziging nr.2 wordt goedgekeurd zoals in de hierna 

vermelde samenvattingtabel: 

 
 volgens de 

oorspronkelijke 

begroting 

verhoging 

+ 

verlaging 

- 

na de 

voorgestelde 

wijziging 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 

2018 

665,89 2 123,60 0 2 789,49 

Begrotingswijziging 

2019 

    



Ontvangsten van het 

eigen dienstjaar 

1 100 000,00 1 141,00 0 1 101 141,00 

Uitgaven van het 

eigen dienstjaar 

1 360 000,00 16 250,00 15 000,00 1 361 250,00 

     

Ontvangsten van 

vorige jaren 

0 

 

0 0 0 

Uitgaven vorige 

jaren 

0 0 0 0 

     

Ontvangsten van 

overboekingen 

260 000,00 0 0 260 000,00 

Uitgaven 

overboekingen 

0 0 0 0 

Geraamd resultaat 

van de begroting 

2019 

0 -15 109,00 -15 000,00 -109,00 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 2 680,49 

(3)=(2)+(1)    (5)=(3)+(4) 

 

 

3. Financiën: Aktename lijst buitengewone uitgaven van 

minder dan 8.500 euro (excl. BTW) – delegatie van politieraad 

aan politiecollege 

De Politieraad neemt akte van de lijst buitengewone aankopen 

in 2018 (juli-december) waarbij via delegatieprocedure het 

politiecollege gunde op zicht van de factuur via 

onderhandelingsprocedure: 

 
2018 

Artikelnr. Omschrijving Leverancier Kostprijs 

incl. BTW 

Zitting 

Politiecollege 

330/742-53 Audiovisuele installatie 

vergaderzaal 

BIS Business 

Information Systems 

Wayenborgstraat 1 

2800 Mechelen  

€9.680,00 18/12/2018 

330/742-53 Aankoop van 4 tablets Realdolmen nv 

Vaucampslaan 42 

1654 Beersel 

€5.909,83 18/12/2018 

 

De Politieraad neemt akte van de lijst buitengewone aankopen 

in 2019 (januari-oktober) waarbij via delegatieprocedure het 

politiecollege gunde op zicht van de factuur via 

onderhandelingsprocedure: 

 
2019 

330/744-51 Aankoop van 4 wielklemmen Delpac Internatioalbvba 

Rosalialaan 19 

2650 Edegem 

€2.173,16 26/04/2019 

330/744-51 Aankoop van 5 sets 

signalisatielampen 

Adolf Nissen Elektrobau 

GmbH 

Friedrichstädter 

Chaussee 4 

DE-25832 Tönning 

€3.930,39 26/04/2019 

330/742-53 Aankoop NAS system met 12 

schijven 

Realdolmen nv 

Vaucampslaan 42 

1654 Beersel 

€3115,56 22/05/2019 

330/744-51 Aankoop 

snelheidsinformatiebord 

Krycer bvba 

Brusselstraat 120/A 

1740 Ternat 

€2.660,79 27/06/2019 

330/744-51 Aankoop van 3 bodycams met 

docking station 

Vandeputte Safety 

International nv 

Binnensteenweg 160 

2530 Boechout 

€8.363,52 06/09/2019 

330/742-53 Aankoop van 3 laptops Realdolmen nv 

Vaucampslaan 42 

1654 Beersel 

€3.271,56 04/10/2019 



 

4. Uitrusting: Aankoop radioposten (30) - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 
De politieraad verleent de goedkeuring aan de raming voor de 

opdracht “Aankoop radioposten (30)”. 

De raming bedraagt € 23.966,94 excl. btw of € 29.000,00 incl. 

21% btw. 

De goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving 

met nr. CD-MP-00-60, opgesteld door de ontwerper, Astrid sa, 

Regentlaan 54 te 1000 Brussel. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten.  

De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

5. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 

inspecteur – dienst interventie - bekrachtiging besluit 

politiecollege. 

De politieraad bekrachtigt het besluit van het Politiecollege 

van 04 september 2019. 

Eén betrekking van inspecteur – dienst interventie in het 

kader van de mobiliteit (RPPol) wordt vacant te verklaard 

conform de modaliteiten bepaald in de overwegingen van het 

besluit. 

 

6. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 

contractueel niveau C – dienst onthaal - bekrachtiging besluit 
politiecollege. 

De politieraad bekrachtigt van het besluit van het 

Politiecollege van 04 september 2019. 

Eén voltijdse betrekking van Calog niveau C - assistent met 

een contract van bepaalde duur van 1 jaar, wordt vacant 

verklaard. 

De openverklaring geschiedt overeenkomstig de bepalingen 

voorzien in de GPI 15bis van 25 juni 2002, punt 2.2.3. De 

bekendmaking zal gebeuren via de website van DRP met name 

www.jobpol.be en via de VDAB. 

De examens worden afgenomen door een examencommissie die door 

het politiecollege wordt samengesteld. 

Het politiecollege wordt gemachtigd voor de verdere praktische 

regeling. 

 

7. Varia: Feedback Zonale Veiligheidsraad 

De varia punten worden behandeld na de geheime zitting.  

Op 06 oktober 2019 is de Zonale Veiligheidsraad samengekomen.  

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025 werd ter goedkeuring 

voorgelegd aan de leden van de Zonale Veiligheidsraad. 

 

* Varia: Drugsproblematiek binnen de politiezone 

Bij aanvang van de vergadering vraagt politieraadslid An 

Geerinck of er nog een varia punt kan toegevoegd worden aan de 

agenda.  

Aan de hand van cijfermateriaal vermeld in het zonaal 

veiligheidsplan worden deze verder toegelicht door Peter De 

Proft, commissaris. 



 

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 

28 okotber 2019 afgekondigd en aangeplakt is het bericht 

aankondigde dat de lijst met de beknopte omschrijving van 

getroffen politieraadsbesluiten van de zitting van 

22 oktober 2019 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 oktober 2019 

 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens.   Herman Vijt. 


