
 
 

 
 
 
 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE POLITIERAAD 

IN ZITTING VAN 21 JUNI 2022 

 

 

1. Notulen vorige zitting: Goedkeuring notulen 29 maart 2022; 
De Politieraad keurt de notulen van de zitting van de politieraad van 29 maart 2022 goed. 

 

 

2. Financiën: Politieboekhouding: begrotingsrekening 2021 – balans op 31/12/2021 

– resultatenrekening over het dienstjaar 2021 - 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= 7 227 467,52 euro 

Totaal gewone uitgaven=  7 197 393,33 euro 

Positief resultaat eigen dienstjaar=  30 074,19 euro 

Saldo vorige dienstjaren=  42 042,71 euro 

resultaat vóór overboekingen=  -11 968,52 euro 

Totaal van de overboekingen=  0 euro 

Resultaat van het dienstjaar=  -11 968,52 euro 

Algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar=  1 013 106,07 euro 

Algemeen begrotingsresultaat gewone dienst=  1 001 137,55 euro 

  

Totaal buitengewone ontvangsten=  882 728,55 euro 

Totaal buitengewone uitgaven=  746 263,57 euro 

Resultaat eigen dienstjaar=  136 464,98 euro 

Saldo vorige dienstjaren=  4 501,07 euro 

Resultaat vóór overboekingen=  140 966,05 euro 

Totaal van de overboekingen=  0 euro 

Resultaat van het dienstjaar=  140 966,05 euro 

Algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar=  532,43 euro 

Algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst=  141 498,48 euro 

 

De balans van de politiezone Hamme/Waasmunster op 31/12/2021 wordt vastgesteld met een totaal 

activa van 6 156 596,75 euro en een totaal passiva van 6 156 596,75 euro en de resultatenrekening 

over het dienstjaar 2021 van de politiezone Hamme/Waasmunster wordt vastgesteld met een 

exploitatie-mali van 266 259,98 euro, een uitzonderlijke boni van 45 426,65 euro en een mali van het 

dienstjaar van 220 833,33 euro, zoals zij als bijlage aan dit besluit gehecht zijn.  

 

 

3. Financiën: begrotingswijziging 1 & 2 - politiebegroting 2022 – goedkeuring. 
De politieraad keurt de gewone begrotingswijziging nr.1 van het dienstjaar 2022 van de 

politiebegroting goed, in overeenstemming met bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst 

wordt goedgekeurd zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel: 



 

 

 

volgens de 

oorspronkelijke 

begroting of de 

vorige wijziging 

 

Verhoging + Verlaging - na de 

voorgestelde 

wijziging 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 2021 

 

717 676,07 283 461,48 0 1 001 137,55 

Begrotingswijziging 

2022 

    

Ontvangsten van het 

eigen dienstjaar 

7 249 421,00 21 367,00 25 093,00 7 245 695,00 

Uitgaven van het eigen 

dienstjaar 

7 757 430,00 276 472,00 36 337,00 7 997 565,00 

     

Ontvangsten van vorige 

jaren 

140 059,00 51 917,22 0 191 976,22 

Uitgaven vorige jaren 56 519,00 16 795,00 1 068,00 72 246,00 

     

Ontvangsten van 

overboekingen 

0 0 0 0 

Uitgaven overboekingen 0 0 0 0 

Geraamd resultaat van 

de begroting 2022 

-424 469,00 -219 982,78 -12 312,00 -632 139,78 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 368 997,77 

 

De buitengewone begrotingswijziging nr.2 van het dienstjaar 2022 van de politiebegroting wordt, in 

overeenstemming met bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst wordt goedgekeurd zoals 

in de hierna vermelde samenvattingstabel: 

 

 volgens de 

oorspronkelijke 

begroting 

verhoging 

+ 

verlaging 

- 

na de 

voorgestelde 

wijziging 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 2021 

2 932,43 138 566,05 0 141 498,48 

Begrotingswijziging 

2022 

    

Ontvangsten van het 

eigen dienstjaar 

303 000,00 0 0 303 000,00 

Uitgaven van het eigen 

dienstjaar 

300 000,00 54 000,00 0 354 000,00 

     

Ontvangsten van vorige 

jaren 

0 0 0 0 

Uitgaven vorige jaren 0 0 0 0 

     

Ontvangsten van 

overboekingen 

0 0 0 0 

Uitgaven overboekingen 0 0 0 0 

Geraamd resultaat van 

de begroting 2022 

3 000,00 -54 000,00 0 -51 000,00 



 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 90 498,48 

 

4. Financiën: verlenen van delegaties, voor een periode vanaf heden tot 31/12/2024 

aan het politiecollege, de korpschef en de bijzonder rekenplichtige om, binnen de 

perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst tot een maximum van 

30 000 euro (excl. BTW) en  buitengewone dienst tot een maximum van 139 000 

euro (excl. BTW) voor werken, leveringen en diensten de lastvoorwaarden te 

bepalen en de opdrachten te gunnen. 
 

De politieraad verleent delegatie van bevoegdheid aan het politiecollege om met betrekking tot 

overheidsopdrachten tot aanneming van werken, leveringen en diensten de wijze van gunning te 

bepalen en de voorwaarden vast te leggen, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten 

voorzien in de goedgekeurde gewone begroting. 

 

De politieraad verleent delegatie van bevoegdheid aan het politiecollege om met betrekking tot 

overheidsopdrachten tot aanneming van werken, leveringen en diensten de wijze van gunning te 

bepalen en de voorwaarden vast te leggen, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten 

voorzien in de goedgekeurde buitengewone begroting en begrensd tot het door de Koning 

vastgestelde bedrag. 

 

De politieraad verleent delegatie van bevoegdheid aan de korpschef of bijzonder rekenplichtige van 

de politiezone om met betrekking tot overheidsopdrachten tot aanneming van werken, leveringen en 

diensten de wijze van gunning te bepalen en de voorwaarden vast te leggen, voor zover ze optreden 

binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting en begrensd tot het bedrag voor 

opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen factuur. 

 

Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van heden tot 31 december 2024. 

 

 

5. Voertuigen: Aankoop van één combi interventie - Goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma's 
 

De politieraad verleent goedkeuring aan het bestek met nr. DSA R3 2021 (perceel 53), opgesteld door 

de ontwerper, Federale Politie Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie Directie 

van de financiën Dienst Procurement, Kroonlaan  145A te 1050 Brussel. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten.  

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van één combi interventie”. 

De raming bedraagt € 54.793,39,00 excl. btw of € 66.300,00 incl. 21% btw. 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd een offerte in te dienen: 

- MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG NV, Tollaan 68 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe; 

- AUTOGRAPHE nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver; 

- GARAGE DIAS EN ZONEN nv, Bettestraat 6 te 9190 Stekene. 

 

  

6. Voertuigen: Aankoop van een plug in hybride voor de dienst verkeer - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 



De politieraad verleent goedkeuring aan het bestek met nr. GUBES2100005, opgesteld door de 

ontwerper, I.G.E.M.O. - Intercommunale voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving, 

Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van een plug in hybride voor 

de dienst verkeer”. De raming bedraagt € 31.000,00 excl. btw of € 37.510,00 incl. 21% btw. 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

 

7. Personeel: samenstelling selectiecommissies voor de externe aanwerving van het 

operationeel en CALog-personeel 
 

De Politieraad geeft goedkeuring om de selectiecommissie voor het officierenkader, commissaris van 

politie als volgt vast te stellen: 

- voorzitter: korpschef of een door hem aangewezen officier bekleed met de graad die minstens 

overeenstemt met de te begeven betrekking  

- hoofdcommissaris of commissaris van de lokale politie,  

- Adviseur van de lokale politie 

- secretaris: aan te wijzen door de voorzitter van de selectiecommissie. 

 

De Politieraad geeft goedkeuring om de selectiecommissie van het basis- en middenkader als volgt 

vast te stellen: 

- voorzitter: korpschef of een door hem aangewezen officier 

- commissaris, een hoofdinspecteur of inspecteur van de lokale politie bekleed met de graad die 

minstens overeenstemt met de te begeven betrekking,  

- adviseur, consulent of assistent van de lokale politie bekleed met de graad die minstens 

overeenstemt met de te begeven betrekking 

- secretaris: aan te wijzen door de voorzitter van de selectiecommissie. 

 

De politieraad geeft goedkeuring om de selectiecommissie voor adviseur klasse 1 en 2 als volgt vast te 

stellen:  

- voorzitter: korpschef af een door hem aangewezen officier of adviseur minstens bekleed met 

de graad van de te begeven betrekking, 

- adviseur, minstens bekleed met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking, een 

hoofdcommissaris of commissaris van de lokale politie,  

- adviseur, minstens bekleed met de graad van de te begeven betrekking  

- secretaris: aan te wijzen door de voorzitter van de selectiecommissie. 

 

De politieraad geeft goedkeuring om de selectiecommissie voor de adviseur klasse 3 als volgt vast te 

stellen: 

- voorzitter: korpschef, hoofdcommissaris of adviseur minstens bekleed met de graad van de te 

begeven betrekking, 

- adviseur, minstens bekleed met de graad van de te begeven betrekking of een 

hoofdcommissaris,  

- adviseur, minstens bekleed met de graad van de te begeven betrekking of een 

hoofdcommissaris van de lokale politie,  

- secretaris: aan te wijzen door de voorzitter van de selectiecommissie. 

 

De Politieraad geeft goedkeuring om de selectiecommissie voor consulent of assistent als volgt vast te 

stellen; 

- voorzitter: korpschef of een door hem aangewezen officier of adviseur, 



- commissaris van de lokale politie, adviseur, een consulent of assistent, een hoofdinspecteur 

of een inspecteur van de lokale politie, minstens bekleed met de graad van de te begeven 

betrekking 

- commissaris van de lokale politie, adviseur, een consulent of assistent, een hoofdinspecteur 

of een inspecteur van de lokale politie, minstens bekleed met de graad van de te begeven 

betrekking 

- secretaris: aan te wijzen door de voorzitter van de selectiecommissie. 

 

De samenstelling van de selectiecommissies dienen steeds aan onderstaande voorwaarden te voldoen: 

de leden van de selectiecommissie dienen over relevante beroepservaring te beschikken; de 

meerderheid van de leden van de selectiecommissie dienen ten minste bekleed te zijn met de graad 

die overeenstemt met de te begeven betrekking; elk geslacht dient te worden vertegenwoordigd in de 

selectiecommissie. 

 

8. Personeel: samenstelling selectiecommissies voor de aanwerving via mobiliteit 

van het operationeel en calog-personeel 
 

De Politieraad geeft goedkeuring om de selectiecommissie voor het officierenkader als volgt samen te 

stellen: 

- voorzitter: korpschef of een door hem aangewezen officier bekleed met de graad die minstens 

overeenstemt met de te begeven betrekking  

- hoofdcommissaris of commissaris van de lokale politie die ten minste bekleed is met de graad 

die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking 

- adviseur  

- secretaris: aangewezen door de korpschef 

 

De Politieraad geeft goedkeuring om de selectiecommissie voor het basis- en middenkader als volgt 

samen te stellen: 

- voorzitter: korpschef of een door hem aangewezen officier  

- een officier van een korps van de lokale politie 

- een officier of adviseur of een personeelslid van het operationeel kader van de lokale politie 

dat ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven 

betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven 

betrekking vereist zijn  

- secretaris: aangewezen door de korpschef 

 

De Politieraad geeft goedkeuring om de selectiecommissie voor de adviseur als volgt samen te stellen:

 
- voorzitter: korpschef of een door hem aangewezen officier of adviseur 

- hoofdcommissaris of commissaris van de lokale politie minstens bekleed met de graad van de 

te begeven betrekking of adviseur minstens bekleed met de graad van de te begeven 

betrekking. 

- Adviseur, minstens bekleed met de graad van de te begeven betrekking. 

- secretaris: aangewezen door de korpschef 

 

De Politieraad geeft goedkeuring om de selectiecommissie voor het CALog-personeel niveau B en C als 

volgt samen te stellen:  

- voorzitter: korpschef of een door hem aangewezen officier of adviseur  

- commissaris van de lokale politie of een adviseur 

- CALog-personeelslid dat minstens bekleed is met de gemene of bijzondere graad die 

overeenstemt met de te begeven betrekking. 

- secretaris: aangewezen door de korpschef 

 



9. Personeel: vacantverklaring van 4 inspecteurs van de dienst interventie, 1 

hoofdinspecteur van de dienst interventie en 1 inspecteur dienst verkeer 
 

De politieraad verleent goedkeuring om vier betrekkingen van inspecteur dienst interventie, één 

betrekking van inspecteur verkeer en één betrekking van hoofdinspecteur interventie vacant te 

verklaren conform het goedgekeurd kader en de hierboven bepaalde modaliteiten. 

 

10. Personeel: vacantverklaring van 1 consulent dienst PLIF (personeel, logistiek, ICT 

en financiën) 
 

De politieraad verleent goedkeuring om één betrekking van Calog niveau B – consulent, vacant te 

verklaren. 

 

11. Varia: Goedkeuring agenda van de algemene vergadering TMVS van 21 juni 2021 
 

De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene 

vergadering TMSV dv van 21 juni 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten:  

- Toetreding van deelnemers 

- Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

- Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021 

- Verlag van de commissaris 

- Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021 

- Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021 

- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

- Actualisering presentievergoeding 

- Statutaire benoemingen 

- Aanstelling commissaris 

- Varia 

 

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 

namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van 

TMVS dv vastgesteld op 21 juni 2022, 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 jaarvergadering.  

 

12. Varia: advies ontwerp politiereglement 
 

De politieraad keurt het ontwerp van politiereglement goed.  Het advies wordt overgemaakt aan de 

gemeenteraad van de gemeente Hamme en de gemeente Waasmunster.  

 

 

Geheime zitting 

 
Er werden 2 punten behandeld in geheime zitting.  

 

 

 

 



Bevestiging openbaarheid meldingslijst 

 

Het Politiecollege bevestigt dat op de gewone wijze, op 24 juni 2022 afgekondigd en aangeplakt is het 

bericht aankondigde dat de lijst met de beknopte omschrijving van getroffen politieraadsbesluiten van 

de zitting van 21 juni 2022 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 21 juni wordt gepubliceerd op de website van de politiezone.  

 

Hamme, 21 juni 2022 

 

 

De heer Burgemeester – voorzitter verklaart de zitting gesloten. 

Gedaan te Waasmunster in zitting als ten hoofde. 

Namens de Politieraad : 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Michiels,        Jurgen Bauwens, 

Politiesecretaris.       Burgemeester-Voorzitter. 

 

 

 


