
POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT 
Provincie Oost-Vlaanderen  Arrondissement Aalst 

 
 
 

 

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

ZITTING VAN 29 MAART 2022 

RAADSZAAL DENDERLEEUW 
 

 

Aanwezig: 
 

Jo FONCK, Burgemeester - Voorzitter, 
Veerle BAEYENS, Burgemeester - Lid, 
 
COPPENS Sofie, DE BRUECKER Christel, DE CONINCK Sabine, DE NUL Jan, 
DEPUYDT Sofie, DE SMET Yves, DUYCK Johan, HOUTMAN Lisa, MEGANCK 
Nathalie, OKITOKANDJO Chancelvie, ROELANDT Nico, JACOBS Hedwig, 
SCHELFHOUT Jan, SORGELOOS Tom, VANBEGIN Jan, VAN LANDUYT 
Nancy, VERNAILLEN Lieven, Raadsleden 
 
Angelo PAVONCELLI, Korpschef, 
Michelle BOSMAN, Secretaris. 

 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Politieraadslid Nancy Van Landuyt en Burgemeester 
Veerle Baeyens laten zich verontschuldigen voor deze vergadering.  
 
Vervolgens gaat men over tot het afhandelen van de agenda  

Openbare vergadering 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 07 december 2021 
 

De notulen worden unaniem goedgekeurd zodat deze kunnen overgeschreven worden in het register. 

 
2. Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid 
 
Politieraadslid Geert De Cock heeft op 11 oktober 2021 zijn ontslag aangeboden als gemeenteraadslid. 
Ten gevolge van zijn ontslag als gemeenteraadslid kan de heer De Cock ook niet meer zetelen in de 
politieraad. De raad heeft kennis genomen van dit ontslag. 

 
3.     Eedaflegging en installatie van een opvolgend politieraadslid 

 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: De politieraad neemt akte van navolgende eedaflegging: 
 
Op verzoek van de voorzitter legt de heer Yves De Smet navolgende eed af: “Ik zweer getrouwheid aan 
de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. Betreffende 
het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld. 
 

Artikel 2: De heer Yves De Smet is hierbij aangesteld als politieraadslid en neemt verder deel aan de 
beraadslagingen van de politieraad. 

 
 

4.    Open verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie – dienst recherche 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van hoofdinspecteur van politie, dienst recherche, 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 en 1 officier of hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 
 
Artikel 6: Na een vruchteloze mobiliteit kan deze betrekking via de nieuwe rekrutering extern 
gepubliceerd worden. 

 

5. Open verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie - dienst operaties via 
externe rekrutering 

 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Twee betrekkingen van inspecteur van politie, dienst operaties, worden open verklaard via 
externe rekrutering. 
 
Artikel 2: De betrekkingen zullen gedurende minimum 3 weken gepubliceerd worden op Jobpol. 
 
Artikel 3: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie. 
Artikel 4: De samenstelling van de bevoegde selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld: 
 

− De selectiecommissie bestaat uit maximum vijf leden en wordt zodanig samengesteld dat er een 
oneven aantal deelnemers is, met inbegrip van de voorzitter.  

− De leden moeten aantoonbare beroepservaring   hebben   die   relevant   is   voor   de   opdracht   
van   de   selectiecommissie.  

− De meerderheid  van  de  leden  van  de  sollicitatiecommissie  moet  minstens  de  graad  hebben  
die  overeenkomt met de betrekking waarin voorzien moet worden.  

− De commissie kan slechts geldig zetelen  en  beslissen  indien ze  zodanig  is  samengesteld  dat  
elk  geslacht  door  minstens  één  persoon  is  vertegenwoordigd.   

 

6. Open verklaren van een betrekking van inspecteur van politie – verkeer en overlast - 
motorrijder via externe rekrutering 

 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van inspecteur van politie, verkeer en overlast - motorrijder, wordt open 
verklaard via externe rekrutering. 
 
Artikel 2: De betrekking zal gedurende minimum 3 weken gepubliceerd worden op Jobpol. 
 
Artikel 3: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie. 
 
Artikel 4: De samenstelling van de bevoegde selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld: 
 

− De selectiecommissie bestaat uit maximum vijf leden en wordt zodanig samengesteld dat er een 
oneven aantal deelnemers is, met inbegrip van de voorzitter.  

− De leden moeten aantoonbare beroepservaring   hebben   die   relevant   is   voor   de   opdracht   
van   de   selectiecommissie.  

− De meerderheid  van  de  leden  van  de  sollicitatiecommissie  moet  minstens  de  graad  hebben  
die  overeenkomt met de betrekking waarin voorzien moet worden.  

− De commissie kan slechts geldig zetelen  en  beslissen  indien ze  zodanig  is  samengesteld  
dat  elk  geslacht  door  minstens  één  persoon  is  vertegenwoordigd.   

 
7.      Goedkeuring van de wijziging in de personeelsformatie van de PZ Denderleeuw/Haaltert. 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:  
 



Artikel 1: De formatie van het operationeel personeel van het lokale politiekorps uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten wordt als volgt vastgesteld: 
 

Kader Aantal personeelsleden per graad 

Officierenkader 1 HCP (korpschef) 
4 CP 

Middenkader 16 HINP 

Basiskader 60 INP 

 

Artikel 2: de formatie van het statutair administratief en logistiek personeel van het lokale politiekorps 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten als volgt vast te stellen: 
 

Functie Niveau Statutair 

Adviseur, gemene graad A, klasse 2 1 FTE 

Consulent, gemene graad B 2 FTE 

Consulent, bijzondere graad ICT B 2 FTE 

Assistent C 8 FTE 

Bediende D Uitdovend 

 
Artikel 3: de formatie van de contractuele personeelsleden als volgt vast te stellen: 
  

Functie Niveau Contractueel-onbepaalde 
duur 

Hulpkracht D 2 FTE 

 Artikel 4: afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 
 

Besloten vergadering 

 
8. Kennisname aanwervingen binnen de politiezone 

De raad heeft kennis genomen van de beslissingen van het politiecollege van 15 februari 2022 
houdende: 

• Benoemen van 1 HINP Wijk 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.20 uur.  
 

 
Aldus gedaan in zitting datum als ten hoofde vermeld. 
 
 

Namens de politieraad: 
 

De secretaris, De voorzitter, 
 
 
 
 
Michelle BOSMAN  Jo FONCK 


