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Provincie Oost-Vlaanderen  Arrondissement Aalst 

 
 
 

 

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2019 

IN HET GEMEENTEHUIS VAN DENDERLEEUW 
 

 

Aanwezig: 
 

Veerle BAEYENS, Burgemeester - Voorzitter, 
Jo FONCK, Burgemeester - Lid, 
 
COPPENS Sofie, DE BRUECKER Christel, DE CONINCK Sabine, DE LEEUW 
Simonne, DE NUL Jan, DE SPIEGELEER Pieter, DEPUYDT Sofie, DUYCK 
Johan, HOUTMAN Lisa, MEGANCK Nathalie, NOENS Marleen, 
OKITOKANDJO Chancelvie, ROELANDT Nico, SLAGMULDER Kristof,  
SORGELOOS Tom, VAN LANDUYT Nancy, VERNAILLEN Lieven,  
Raadsleden 
 
Koenraad TACK, Korpschef, 
Michelle BOSMAN, Secretaris. 

 
De voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur. Vervolgens gaat men over tot het afhandelen van 
de agenda. 

Openbare vergadering 

 
1. Kennisname geldigverklaring verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de 

politieraad. 
 
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen: 
 
Enig artikel: Kennis te nemen van de geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en 
de opvolgers van de politieraad. 

 
2. Aanstelling van de nieuwverkozen politieraadsleden: Eedaflegging in handen van de 

burgemeester-voorzitter. 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Enig artikel: Akte te nemen van de eedaflegging van 17 van de 17 politieraadsleden van de 
politieraad van de politiezone Denderleeuw-Haaltert en de daaruit vloeiende aanstelling, in 
alfabetische volgorde : COPPENS Sofie, DE BRUECKER Christel, DE CONINCK Sabine, DE LEEUW 
Simonne, DE NUL Jan, DEPUYDT Sofie, DE SPIEGELEER Pieter, DUYCK Johan, HOUTMAN Lisa, 
MEGANCK Nathalie, NOENS Marleen,  OKITOKANDJO Chancelvie, ROELANDT Nico, 
SLAGMULDER Kristof, SORGELOOS Tom, VAN LANDUYT Nancy, VERNAILLEN Lieven. 
 
3. Overdracht van bevoegdheden aan het politiecollege inzake de overheidsopdrachten 

voor aannemingen, leveringen en diensten. 
 

BESLUIT met meerderheid van stemmen: 
 
Artikel 1: De bevoegdheden van de politieraad inzake de keuze van de wijze waarop de opdrachten 
voor de aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en de vaststelling van de 
voorwaarden van die opdrachten wordt overgedragen aan het politiecollege, voor de opdrachten die 
betrekking hebben op het dagelijkse beheer van de politiezone en binnen de perken blijven van de 
gewone begroting van de politiezone en de in de eventuele begrotingswijzigingen voorziene kredieten. 
 



Artikel 2: Dit besluit treedt in werking op 01 januari 2019 en dit voor de volledige duur van de nieuwe 
legislatuur. 

 
4. Toekennen van de waarde van de presentiegelden voor de politieraadsleden. 

 
BESLUIT met meerderheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Met ingang van 20 februari 2019 wordt het bedrag van de presentiegelden voor de 
politieraadsleden van de politiezone Denderleeuw/Haaltert vastgesteld op 121,95 euro (aan te passen 
aan het huidige indexcijfer) per effectief bijgewoonde zitting. 
 

Artikel 2: Dit bedrag wordt verhoogd of verlaagd volgens de geldende regels van de koppeling aan 
het indexcijfer. 
 

Artikel 3: Voor het effectief bijwonen van speciale commissies en afdelingen van de politieraad, 
waarvan de raadsleden deel uitmaken, worden dezelfde presentiegelden verleend als voor het 
bijwonen van een zitting van de politieraad. 
 

Artikel 4: De politieraadsleden die de vergaderingen van een afdeling of commissie bijwonen zonder 
er lid van te zijn, komen niet in aanmerking voor presentiegeld. 
 

Artikel 5: Voor de vergaderingen die na middernacht worden voortgezet mag slechts één 
presentiegeld worden uitgekeerd. 
 
5. Overlaten van de berekening van de presentiegelden aan het SSGPI. 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: De politiezone Denderleeuw/Haaltert verzoekt de berekening van de presentiegelden over 
te laten aan het SSGPI. 
 

Artikel 2: Dit besluit treedt in werking vanaf 20 februari 2019. 
 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de bijzondere rekenplichtige en 
het sociaal secretariaat SSGPI. 
 
6. Vaststellen van het regelement van orde van de politieraad. 

 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Enig artikel: Het regelement van orde van de politieraad van de politiezone Denderleeuw/Haaltert, 
legislatuur 2019-2024, wordt vastgesteld. 
 
7. Open verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie via 

aspirantenmobiliteit: bevestiging van de beslissing van het politiecollege, genomen bij 
hoogdringendheid 

 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: De beslissing tot open verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie via 
aspirantenmobiliteit, genomen bij hoogdringendheid door het politiecollege op 21 januari 2019, wordt 
bekrachtigd en goedgekeurd. 
 

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de toezichthoudende overheid. 
 
8.      Open verklaren van vijf betrekkingen van inspecteur van politie – dienst operaties. 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Vijf betrekkingen van inspecteur van politie, dienst operaties, worden open verklaard. 
 

Artikel 2: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie. 
 



Artikel 3: Er wordt geen specifieke evaluatie gevraagd in de zin van artikel VII.I.21, tweede lid, 1° 
RPPol. 
 

Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGS/DSP. 
 

Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 

- voorzitter: de korpschef of de door hem aangeduide vervanger; 
- leden: 1 officier en 1 hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 
 

Artikel 6: als er geen kandidaten weerhouden worden via mobiliteitscyclus 2019-01, zullen deze 
functies geopend worden via de aspirantenmobiliteit. 

 
9.    Open verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie - dienst wijk. 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van hoofdinspecteur van politie, wijkdienst, wordt open verklaard. 
 

Artikel 2: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie. 
 

Artikel 3: Er wordt geen specifieke evaluatie gevraagd in de zin van artikel VII.I.21, tweede lid, 1° 
RPPol. 
 

Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGS/DSP. 
 

Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 

- voorzitter: de korpschef of de door hem aangeduide vervanger; 
- leden: 1 officier van een korps van de lokale politie en 1 officier of hoofdinspecteur van een 

korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 
10.   Open verklaren van een betrekking assistent CALog niveau C via mobiliteit 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van assistent CALog niveau C wordt open verklaard. 
 

Artikel 2: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie. 
 

Artikel 3: Er wordt geen specifieke evaluatie gevraagd in de zin van artikel VII.I.21, tweede lid, 1° 
RPPol. 
 

Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGS/DSP. 
 

Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 

- voorzitter: de korpschef of de door hem aangeduide vervanger; 
- 1 officier of niveau A van een korps van de lokale politie; 
- 1 personeelslid van niveau B of C van een korps van de lokale politie 
- secretaris: een administratief personeelslid. 
 
11. Delegatie van de stem van de politiezone binnen het beheerscomité van de GID-PBW 

van Solva 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: voor de oneven jaren 2019, 2021 en 2023 delegeert de raad haar stem aan de 
afgevaardigde van de gemeente Haaltert binnen het beheerscomité van de GID-PBW van SOLVA. 
 
Artikel 2:  voor de even jaren 2020, 2022 en 2024 delegeert de raad haar stem aan de afgevaardigde 
van de gemeente Denderleeuw binnen het beheerscomité van de GID-PBW van SOLVA 
 



Besloten vergadering 

 
12.     Benoemen van een inspecteur via aspirantenmobiliteit. 

 

13.    Benoemen van een hoofdinspecteur van politie. 
 

14.     Aanstellen van een assistent CALog niveau C via dringende externe werving. 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur.  
 
 
Aldus gedaan in zitting datum als ten hoofde vermeld. 
 
 


