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NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

ZITTING VAN 28 JUNI 2017 

IN HET GEMEENTEHUIS VAN DENDERLEEUW 
 

 

Aanwezig: 
 

Veerle BAEYENS, Burgemeester- Voorzitter, 
Jo FONCK, Burgemeester  
 

Jan DE NUL, Simonne DE LEEUW, Sofie RENDERS, Betty DE 
SCHAMPHELEER, Jan DE DIER, Kristof SLAGMULDER, Geert VAN 
SCHELVERGEM, Sofie COPPENS, Guido DE BRAEKELEER, Cyriel DE 
SCHUTTER, Silke BEERENS, Nathalie MEGANCK, Geert VAN CAUTER, 
Jeannine SCHOTTE, Phaedra VAN KEYMOLEN, Astrid DE WINNE en 
Marnick VAEYENS 
 

HCP Koenraad TACK, korpschef, 
Michelle BOSMAN, secretaris 
 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Zij verontschuldigt raadsleden De Schutter, De 
Winne en Van Keymolen voor hun afwezigheid. Vervolgens gaat men over tot het afhandelen van de 
agenda. 

Openbare vergadering 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering van 06 juni 2017 
 
Gehoord de opmerking van raadslid Van Schelvergem inzake de tijdens de vorige vergadering 
gemelde problemen met jongeren in de Acacialaan; dat deze niet in de notulen werden opgenomen; 
dat deze nochtans zeer belangrijk zijn.  
De raad keurt de notulen van de vergadering van 06 juni 2017 voor het overige goed zodat deze 
kunnen overgeschreven worden in het register. 

 
2.         Open verklaren van een betrekking van inspecteur van politie - dienst operaties. 
 
De politieraad, in openbare vergadering; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 27; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, inzonderheid de artikelen VI.II.15, 21, 22, 61 en 62; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel 6;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve 
in het raam van de mobiliteit; 
 
Gelet op het politieraadsbesluit van 28 maart 2013 houdende de goedkeuring van de 
personeelskaderuitbreiding van de lokale politie Denderleeuw/Haaltert, goedgekeurd door de heer 
gouverneur; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 19 juni 2017 met betrekking tot de vacant verklaring van één 
betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties; 
 



Overwegende dat één betrekking van inspecteur van politie, dienst operaties, open verklaard kan 
worden ingevolge de mobiliteit van de titularis van deze betrekking; 
 
Overwegende dat de goede werking van de dienst vereist dat deze betrekking zo spoedig mogelijk 
wordt ingevuld; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van inspecteur van politie, dienst operaties, 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 en 1 hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 
3.           Open verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie - dienst operaties. 
 
De politieraad, in openbare vergadering; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 27; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, inzonderheid de artikelen VI.II.15, 21, 22, 61 en 62; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel 6;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve 
in het raam van de mobiliteit; 
 
Gelet op het politieraadsbesluit van 28 maart 2013 houdende de goedkeuring van de 
personeelskaderuitbreiding van de lokale politie Denderleeuw/Haaltert, goedgekeurd door de heer 
gouverneur; 
 
Gelet op het advies van de korpschef van 19 juni 2017 met betrekking tot de vacant verklaring van één 
betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst operaties; 
 
Overwegende dat één betrekking van hoofdinspecteur van politie, dienst operaties, open verklaard kan 
worden ingevolge de mobiliteit van de titularis van deze betrekking; 
 
Overwegende dat de goede werking van de dienst vereist dat deze betrekking zo spoedig mogelijk 
wordt ingevuld; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van hoofdinspecteur van politie, dienst operaties, 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 het eigen korps en 1 officier van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 

Raadslid Van Schelvergem meldt problemen in Welle met mensen die rond elkaar staan en voor 
problemen zorgen omgeving Ganzenhof. 
 
Raadslid Slagmulder meldt problemen met rondhangende jongeren aan het speelplein Hemelrijk en 
vraagt of het mogelijk is extra patrouille te laten passeren gedurende de vakantieperiode. 

Besloten vergadering 

 
4. Benoemen van een rechercheur/inspecteur. 

 
5. Benoemen van een rechercheur/hoofdinspecteur. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur. 
 
Aldus gedaan in zitting datum als ten hoofde gemeld. 
 

Namens de politieraad: 
De secretaris,  De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Michelle BOSMAN  Veerle BAEYENS 


