
Politieraad van 15 december 2021

Aanwezig: Hugo De Waele, voorzitter
Roland Uyttendaele, burgemeester
Gaston Van De Keer, Hedwig Redant, Wim Lammens, Greet Du Bois, Paul De Jaeger, 
Peter Venneman, Jan Lievens, Bart Heestermans, Eline De Winter, Tom Van Impe, Alain 
Franck, Elsy De Geyter, Guy Meuleman, Stijn Wille, William De Windt, Franky Van 
Gyseghem, Reinout Janssens, leden
Benny De Smet, wnd. korpschef
Geert Thienpont, secretaris

Afwezig: Stijn Wille, lid afwezig voor agendapunt 1. , 2. , 3. 
Franky Van Gyseghem, lid afwezig voor agendapunt 1. , 2. , 3. , 4. 

Verontschuldigd:

1. Kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter betreffende de digitale vergadering 
van de politieraad op 15 december 2021.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
de artikelen 25/6 en 25/8.

Het geheel van wetgeving in het kader van de strijd tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus.

De beslissing van de burgemeester-voorzitter van 1 december 2021 houdende digitale zitting van de politieraad op 
15 december 2021

Motivering en inhoud
De crisis veroorzaakt door het COVID-19 virus piekt opnieuw. In een aantal dossiers moet de politieraad dringend 
een beslissing nemen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn er opnieuw bijzondere maatregelen 
van kracht. Zo blijft social distancing de norm.

De FOD Binnenlandse Zaken laat toe dat de politieraad digitaal vergadert. In het kader van de volksgezondheid is 
het beter niet fysiek te vergaderen, maar digitaal. De burgemeester-voorzitter stelde op 1 december 2021 vast dat 
het niet mogelijk is openbaar te vergaderen.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter van 1 december 2021 houdende 
digitale zitting van de politieraad op 15 december 2021 waarin hij vaststelt dat het niet mogelijk is 
openbaar te vergaderen.

Artikel 2: Ermee instemmen om deze zitting digitaal te vergaderen.

2. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.



Motivering en inhoud

Er worden geen opmerkingen geformuleerd bij de notulen van de vergadering van de politieraad van 13 oktober 
2021.

BESLUIT: met eenparigheid

Enig artikel: De notulen van de vergadering van de politieraad van 13 oktober 2021 worden goedgekeurd.

3. Bekrachtigen van het collegebesluit van 1 december 2021 houdende goedkeuren van de agenda van 
de buitengewone algemene jaarvergadering van 14 december 2021 van TMVS dv en bepalen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van TMVS dv.

Het collegebesluit van 1 december 2021 houdende goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 14 december 2021 van TMVS dv en bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger.

Motivering en inhoud
De politiezone Erpe-Mere/Lede is aangesloten bij TMVS dv.

De politiezone Erpe-Mere is bij aangetekende brief van 1 oktober 2021 uitgenodigd om vertegenwoordigd te zijn op 
de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 14 december 2021

De politieraad moet de agenda van de buitengewone algemene vergadering goedkeuren en het stemgedrag van 
de vertegenwoordiger bepalen. De politieraad ontving de documenten die nodig zijn voor het onderzoek van de 
agendapunten als bijlage bij de uitnodiging.

De politieraad vergadert pas op 15 december 2021. Dat is na de algemene vergadering van 14 december. Vanuit 
TMVS werd voorgesteld de beslissing aan het politiecollege voor te leggen en achteraf door de politieraad te laten 
bekrachtigen.

Het politiecollege verzoekt de raad haar beslissing van 1 december 2021 te bekrachtigen.

BESLUIT: met eenparigheid

Enig artikel: Het collegebesluit van 1 december 2021 houdende goedkeuren van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 van TMVS dv en bepalen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger bekrachtigen.

4. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Solva van 21 december 2021 en 
bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA.

Motivering en inhoud
De politiezone Erpe-Mere/Lede is lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA.



De politiezone is bij aangetekende brief van 3 november uitgenodigd om vertegenwoordigd te zijn op de algemene 
vergadering van SOLVA op 21 december 2021.

De algemene vergadering van SOLVA heeft de volgende agenda:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien 
noodzakelijk)

2. Samenstelling van het bureau 
3. Actieplan en budget 2022 
4. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste Algemene Vergadering 
5. Varia.

De politiezone moet de agenda van de algemene vergadering goedkeuren en het mandaat van de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering bepalen. 

De politieraad ontving de nodige documenten betreffende de agendapunten als bijlage bij de uitnodiging.

Besluit met eenparigheid

Artikel 1: De voorgestelde besluiten met betrekking tot elk van de agendapunten van de algemene 
vergadering van SOLVA van 16 december 2020, zoals zij blijken uit de meegedeelde documenten, 
goedkeuren:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden 
(indien noodzakelijk)

2. Samenstelling van het bureau 
3. Actieplan en budget 2022 
4. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste Algemene 

Vergadering 
5. Varia.

Artikel 2: De plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering, raadslid Bart Heestermans, 
opdracht geven in te stemmen met de agenda van de algemene vergadering.

5. Open verklaren van een betrekking van adviseur niveau A voor de directie niet-operationele steun.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

De wet van 26 april 2002 houdende essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de 
politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikel IV.I.37 en VI.II.15.

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de korpsstructuur.

Het politieraadsbesluit van 10 juni 2021 houdende goedkeuring van de weging van de functie niveau A, adviseur – 
directeur niet-operationele steun van de politiezone.

Motivering en inhoud
Het is wenselijk één betrekking van “adviseur - niveau A - klasse 2 (ADV)” vacant te verklaren gezien het vrijwillig 
ontslag van de adviseur, directie niet-operationele steun, ingegaan op 29 september 2020. Hierdoor is er één 
plaats van adviseur - niveau A - klasse 2 (ADV) binnen de directie niet-operationele steun van de politiezone vrij.

Door de beslissing van 10 juni 2021 betreffende de goedkeuring van de weging van de functie niveau A – directeur 
niet-operationele steun, werd de weging van de functie vastgesteld in klasse 2.

Ingevolge deze weging moeten kandidaten in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste 
evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 



A bij de federale Rijksbesturen. Het studieniveau betreft hoger onderwijs van 2 cycli / universitair / master, maar de 
toegang is niet beperkt tot een specifiek diploma. Dit geldt ook voor de mobiliteit.
Er is geen ervaring vereist.

De goede werking van de directie niet-operationele steun, vereist dat deze betrekking zo spoedig mogelijk wordt 
ingevuld.

Vormvereisten
Het advies van de korpschef van 1 december 2021 met betrekking tot de vacant verklaring van één betrekking van 
adviseur - niveau A - klasse 2, directie niet-operationele steun, voor de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Eén betrekking van adviseur - niveau A - klasse 2, directie niet-operationele steun open verklaren 
via mobiliteit.

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

Artikel 3: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGR/DRP-DPPI.

Artikel 4: Voor deze functie wordt geen mobiliteitsreserve aangelegd.

Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
- voorzitter: de korpschef;
- leden: 1 officier van het eigen korps en 1 CALog niveau A (adviseur) minstens klasse 2 van 

een ander lokaal politiekorps;
- secretaris: een administratief personeelslid.

6. Open verklaren van een betrekking van assistent niveau C (CALog-personeel) voor de directie niet-
operationele steun, dienst politie- & personeelssecretariaat .

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

De wet van 26 april 2002 houdende essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de 
politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikel IV.I.37 en VI.II.15.

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de korpsstructuur.

Motivering en inhoud

Het is wenselijk één betrekking van assistent (ASS) (niveau c) vacant te verklaren gezien het vrijwillig ontslag van 
een bediende, lid politie- & personeelssecretariaat (SRT), ingegaan op 1 december 2021.

Overeenkomstig het besluit van de politieraad van 28 maart 2018 waarbij de nieuwe personeelsformatie werd 
vastgesteld, is de functie van bediende (BED) (niveau D) uitdovend en wordt deze ingevuld door een assistent 
(ASS) (niveau C).

Hierdoor is er één plaats van assistent binnen de directie niet-operationele steun - dienst politie- & 
personeelssecretariaat van de politiezone vrij.



De goede werking van de directie niet-operationele steun - dienst politie- & personeelssecretariaat, vereist dat 
deze betrekking zo spoedig mogelijk wordt ingevuld.

Vormvereisten
Het advies van de korpschef van 1 december 2021 met betrekking tot de vacant verklaring van één betrekking van 
(CALog-personeel) van assistent (niveau C), directie niet-operationele steun - dienst politie- & 
personeelssecretariaat, voor de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de contractuele aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Eén betrekking van (CALog-personeel) van assistent (niveau C), directie niet-operationele steun - 
dienst politie- & personeelssecretariaat, open verklaren via mobiliteit.

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

Artikel 3: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGR/DRP-DPPI.

Artikel 4: Voor deze functie wordt geen mobiliteitsreserve aangelegd.

Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
- voorzitter: de korpschef;
- leden: 1 officier van het eigen korps en 1 CALog niveau B of A minstens klasse 2 van een 

ander lokaal politiekorps;
- secretaris: een administratief personeelslid.

7. Open verklaren van één betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties, dienst 
interventie- & projectwerking.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen VI.II.15, 21, 22, 61 en 62.

Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel 6.

Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de 
mobiliteit.

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de nieuwe korpsstructuur.

Motivering en inhoud

Het is wenselijk één betrekking van hoofdinspecteur van politie (HINP) vacant te verklaren gezien de benoeming 
van een HINP, lid interventie & projectwerking (INTERV), als “HINP lid protection unit van de DAP” bij de federale 
politie DAP CENTRAAL OPERATIONELE TEAM, ingaand op 1 januari 2022.

Hierdoor is er één plaats van hoofdinspecteur van politie binnen de directie operaties - dienst interventie- & 
projectwerking van de politiezone vrij.

De goede werking van de directie operaties - dienst interventie- & projectwerking, vereist dat deze betrekking zo 
spoedig mogelijk wordt ingevuld.

Vormvereisten



Het advies van de waarnemend korpschef van 1 december 2021 betreffende de vacant verklaring van één 
betrekking van hoofdinspecteur van politie interventie- & projectwerking, directie operaties - dienst interventie- & 
projectwerking, voor de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Een betrekking van hoofdinspecteur van politie, interventie- & projectwerking, directie operaties - 
dienst interventie- & projectwerking, open verklaren.

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

Artikel 3: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGR/DRP-DPPI.

Artikel 4: Voor deze functie wordt geen mobiliteitsreserve aangelegd.

Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
- voorzitter: de korpschef;
- leden: 1 officier van het eigen korps en 1 middenkader of officier van een ander lokaal 

politiekorps;
- secretaris: een administratief personeelslid.

8. Open verklaren van één betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operationele 
steun, dienst lokale recherche.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen VI.II.15, 21, 22, 61 en 62 en bijlage 19, tabel I, punt 1.1.

Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel 6.

Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de 
mobiliteit.

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de nieuwe korpsstructuur.

Motivering en inhoud

Het is wenselijk één betrekking van hoofdinspecteur van politie (HINP), rechercheur, vacant te verklaren gezien de 
vrijgekomen plaats in het kader ingevolge de pensionering van een hoofdinspecteur – rechercheur op 1 mei 2022.

Hierdoor komt er één plaats van hoofdinspecteur van politie, rechercheur, binnen de directie operationele steun - 
dienst lokale recherche van de politiezone vrij.

De goede werking van de directie operationele steun - dienst lokale recherche, vereist dat deze betrekking zo 
spoedig mogelijk wordt ingevuld.

Het betreft een gespecialiseerde functie waarvoor het brevet voor betrekkingen in de Onderzoeks- en 
Opsporingsdienst van de lokale politie vereist is.

Vormvereisten
Het advies van de waarnemend korpschef van 1 december 2021 betreffende de vacant verklaring van één 
betrekking van hoofdinspecteur van politie, lokale recherche, directie operationele steun - dienst lokale recherche, 
voor de politiezone Erpe-Mere/Lede.



Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Een betrekking van hoofdinspecteur van politie, lokale recherche, directie operationele steun - 
dienst lokale recherche, open verklaren.

Artikel 2: Kandidaten moeten houder zijn van het brevet voor betrekkingen in de Onderzoeks- en 
Opsporingsdienst van de lokale politie zoals bedoeld in bijlage 19 RPPol, tabel I, punt 1.1. Niet 
brevethouders kunnen deelnemen maar moeten in voorkomend geval voorrang verlenen aan 
brevethouders.

Artikel 3: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie.

Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGR/DRP-DPPI.

Artikel 5: Voor deze functie wordt geen mobiliteitsreserve aangelegd.

Artikel 6: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
- voorzitter: de korpschef;
- leden: 1 officier van het eigen korps en 1 middenkader of officier van een ander lokaal 

politiekorps;
- secretaris: een administratief personeelslid.

9. Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie operaties, dienst 
interventie- & projectwerking.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen VI.II.15, 21, 22, 61 en 62.

Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel 6.

Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de 
mobiliteit.

De ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de nieuwe korpsstructuur.

Motivering en inhoud

Het is wenselijk één betrekking van inspecteur van politie (INP) vacant te verklaren, omdat een inspecteur, lid 
dienst interventie & projectwerking (INTERV), de basisopleiding middenkader (HINP) sedert 1 oktober 2021 heeft 
aangevat. Op 01 juli 2022 zal hij, na het beëindigen van de basisopleiding middenkader (HINP) met goed gevolg, 
benoemd worden tot HINP.

Hierdoor is er één plaats van inspecteur van politie binnen de directie operaties - dienst interventie- & 
projectwerking van de politiezone vrij.

De goede werking van de directie operaties - dienst interventie- & projectwerking, vereist dat deze betrekking zo 
spoedig mogelijk worden ingevuld.



De aanwerving van operationeel politiepersoneel via mobiliteit verloopt algemeen gesproken moeizaam. Het is 
aangewezen de mogelijkheid te voorzien om na een vruchteloze mobiliteitsronde vacant te verklaren via 
aspirantenmobiliteit. De goede werking van de dienst vereist immers dat deze betrekking zo spoedig mogelijk wordt 
ingevuld.

Vormvereisten
Het advies van de waarnemend korpschef van 1 december 2021 betreffende de vacant verklaring van één 
betrekking van inspecteur van politie interventie- & projectwerking, directie operaties - dienst interventie- & 
projectwerking, voor de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2020.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Een betrekking van inspecteur van politie, interventie- & projectwerking, directie operaties - dienst 
interventie- & projectwerking, open verklaren.

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

Artikel 3: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGR/DRP-DPPI.

Artikel 4: Voor deze functie wordt geen mobiliteitssreserve aangelegd.

Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
- voorzitter: de korpschef;
- leden: 1 officier van het eigen korps en 1 middenkader of officier van een ander lokaal 

politiekorps;
- secretaris: een administratief personeelslid.

Artikel 6: Na een vruchteloze mobiliteitsronde kan een beroep gedaan worden op de aspirantenmobiliteit. De 
functie wordt ook via aspirantenmobiliteit vacant verklaard.

10. Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie operaties, dienst 
verkeer & mobiliteit.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen VI.II.15, 21, 22, 61 en 62 en bijlage 19, tabel I, punt 8.5.

Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel 6.

Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de 
mobiliteit.

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de nieuwe korpsstructuur.

Motivering en inhoud

Het is wenselijk één betrekking van inspecteur van politie (INP), vacant te verklaren omdat een inspecteur, lid 
dienst verkeer & mobiliteit (VERKEER), de basisopleiding middenkader (HINP) sedert 1 oktober 2021 heeft 
aangevat. Op 01 juli 2022 zal hij, na het beëindigen van de basisopleiding middenkader met goed gevolg, zal 
benoemd worden tot hoofdinspecteur.

Hierdoor komt er één plaats van inspecteur van politie binnen de directie operaties - dienst verkeer & mobiliteit van 
de politiezone vrij.



De goede werking van de directie operaties - dienst verkeer & mobiliteit, vereist dat deze betrekking zo spoedig 
mogelijk wordt ingevuld.

Het betreft een gespecialiseerde functie waarvoor het brevet voor betrekkingen in verkeerspolitie vereist is.

Vormvereisten
Het advies van de waarnemend korpschef van 1 december 2021 betreffende de vacant verklaring van één 
betrekking van inspecteur van politie, directie operaties - dienst verkeer & mobiliteit, voor de politiezone Erpe-
Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Een betrekking van inspecteur van politie, directie operaties - dienst verkeer & mobiliteit, open 
verklaren.

Artikel 2: Kandidaten moeten houder zijn van het brevet voor betrekkingen in de verkeerspolitie zoals 
bedoeld in bijlage 19 RPPol, tabel I, punt 8.5. Niet brevethouders kunnen deelnemen maar moeten 
in voorkomend geval voorrang verlenen aan brevethouders.

Artikel 3: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie.

Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGR/DRP-DPPI.

Artikel 5: Voor deze functie wordt geen mobiliteitsreserve aangelegd.

Artikel 6: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
- voorzitter: de korpschef;
- leden: 1 officier van het eigen korps en 1 middenkader of officier van een ander lokaal 

politiekorps;
- secretaris: een administratief personeelslid.

11. Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie operationele steun, 
dienst lokale recherche.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen VI.II.15, 21, 22, 61 en 62 en bijlage 19, tabel I, punt 1.1.

Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten, inzonderheid artikel 6.

Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de 
mobiliteit.

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de nieuwe korpsstructuur.

Motivering en inhoud

Het is wenselijk één betrekking van hoofdinspecteur van politie (HINP), rechercheur, vacant te verklaren omdat een 
inspecteur - rechercheur, lid dienst lokale recherche (LRD), de basisopleiding middenkader (HINP) sedert 1 
oktober 2021 heeft aangevat. Op 01 juli 2022 zal hij, na het beëindigen van de basisopleiding middenkader met 
goed gevolg, zal benoemd worden tot hoofdinspecteur.



Hierdoor komt er één plaats van inspecteur van politie, rechercheur, binnen de directie operationele steun - dienst 
lokale recherche van de politiezone vrij.

De goede werking van de directie operationele steun - dienst lokale recherche, vereist dat deze betrekking zo 
spoedig mogelijk wordt ingevuld.

Het betreft een gespecialiseerde functie waarvoor het brevet voor betrekkingen in de Onderzoeks- en 
Opsporingsdienst van de lokale politie vereist is.

Vormvereisten
Het advies van de waarnemend korpschef van 1 december 2021 betreffende de vacant verklaring van één 
betrekking van inspecteur van politie, lokale recherche, directie operationele steun - dienst lokale recherche, voor 
de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Een betrekking van inspecteur van politie, lokale recherche, directie operationele steun - dienst 
lokale recherche, open verklaren.

Artikel 2: Kandidaten moeten houder zijn van het brevet voor betrekkingen in de Onderzoeks- en 
Opsporingsdienst van de lokale politie zoals bedoeld in bijlage 19 RPPol, tabel I, punt 1.1. Niet 
brevethouders kunnen deelnemen maar moeten in voorkomend geval voorrang verlenen aan 
brevethouders.

Artikel 3: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie.

Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGR/DRP-DPPI.

Artikel 5: Voor deze functie wordt geen mobiliteitsreserve aangelegd.

Artikel 6: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
- voorzitter: de korpschef;
- leden: 1 officier van het eigen korps en 1 middenkader of officier van een ander lokaal 

politiekorps;
- secretaris: een administratief personeelslid.

12. Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
derde kwartaal dienstjaar 2021.

De politieraad, in digitale vergadering;

Regelgeving

De nieuwe gemeentewet, artikel 131.

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
artikel 34.

Motivering en inhoud

Ten minste een maal in de loop van elk van de vier kwartalen van het kalenderjaar doet een lid van het 
politiecollege verificatie van de kas van de bijzonder rekenplichtige.

In het derde kwartaal van 2021 vond de verificatie plaats op 30 september. Het proces verbaal wordt aan de 
politieraad voorgelegd.

BESLUIT:

Enig artikel: Kennisname van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van 
het derde kwartaal van het jaar 2021, toestand op 30 september 2021.



13. Stemmen van de politiebegroting van het dienstjaar 2022.

De politieraad, in digitale vergadering,

Regelgeving
De nieuwe gemeentewet, artikel 241, §1.

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
de artikelen 26, 26/1, 34, 40 en 71.

Het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale 
politie.

De ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 
2021 ten behoeve van de politiezones.

Motivering en inhoud
De politiezone moet elk jaar, de begroting van de uitgaven en inkomsten van de politiezone voor het volgende 
dienstjaar vaststellen. 

De jaarlijkse omzendbrief met richtlijnen was bij de opmaak van de politiebegroting 2022 nog niet verschenen. Het 
ontwerp is daarom gebaseerd op richtlijnen voor het jaar 2021.

Vormvereisten
De toelichting van het politiecollege bij het syntheseverslag over de begroting van 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: De politiebegroting van het dienstjaar 2022 wordt als volgt vastgesteld:

Gewone dienst:
- ontvangsten eigen dienstjaar: 7.826.623,00
- uitgaven eigen dienstjaar: 8.738.411,00
- saldo eigen aan het dienstjaar: -911.788,00
- ontvangsten vorige dienstjaren: 0,00
- uitgaven vorige dienstjaren: 54.952,00
- saldo vorige dienstjaren: -54.952,00
- saldo overboekingen: 0,00
- algemeen begrotingsresultaat van het dienstjaar: -966.740,00
- algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: 966.740,00
- algemeen begrotingsresultaat: 0,00

Buitengewone dienst
- ontvangsten eigen dienstjaar: 239.750,00
- uitgaven eigen dienstjaar: 239.750,00
- saldo eigen aan het dienstjaar: 0,00
- ontvangsten vorige dienstjaren: 0,00
- uitgaven vorige dienstjaren: 0,00
- saldo vorige dienstjaren: 0,00
- saldo overboekingen: 0,00
- saldo eigen aan het dienstjaar: 0,00
- algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: 0,00
- algemeen begrotingsresultaat: 0,00

Artikel 2: De politiebegroting 2022 wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd.

18. Mondelinge vragen in toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement.

1 Raadslid Stijn Wille vraagt de politiezone naar een standpunt met betrekking tot het toelaten van laadkabels 
over de voetpaden. Hij vraagt of het politiereglement kan worden aangepast. Hij toont zich voorstander van 



een toelating mits het opleggen van een aantal voorwaarden. Hij verwijst naar het modelreglement van de 
VVSG dat als basis voor het debat kan gelden.

De voorzitter wijst erop dat het aan de gemeenten is om hierover te beslissen. Een aantal bepalingen kunnen 
wel opgenomen worden in het algemeen politiereglement van elke gemeente. Het behoort echter niet tot de 
bevoegdheid van de politiezone.

2 Raadslid Bart Heestermans vraagt of het nodig is documenten zoals de politiebegroting op papier en per 
drager te bezorgen.

De voorzitter deelt mee dat de secretaris een mailing bij de raadsleden zal uitvoeren.

De voorzitter dankt afscheidnemend burgemeester Roland Uyttendaele voor zijn jarenlange inzet voor deze 
politiezone, als compagnon de route, als complementair karakter. Hij verwijst naar zijn grote inzet voor de bouw 
van het politiecommissariaat. Dank in naam van de hele politieraad.

Burgemeester Uyttendaele richt een afscheidswoord tot de raadsleden. Hij dankt ieder raadslid, de 
personeelsleden, het politiecollege en zijn opvolgster Gertrui Van De Velde.

Ook raadslid Peter Venneman kondigt zijn ontslag aan en dankt de collega’s politieraadslid. De voorzitter dankt 
ook hem voor zijn inzet als politieraadslid.

De voorzitter sluit de vergadering op 20u25.

Namens het politieraad:

De secretaris De voorzitter

Geert Thienpont Hugo De Waele
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