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De besluitenlijst van de vergadering van de politieraad van 10 september 2019 werd overeenkomstig 
het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de provinciegouverneur op 
heden, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de politiezone. 

 

Politieraad 10 september 2019 

 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

 

2 Proces-verbaal politieraad dd. 25 juni 2019. Goedkeuring. Stemming. 

 

3 Aankoop. Scooter verkeersdienst. Goedkeuring. 

Beslissing: Goedgekeurd 
TOELICHTING: 

De verkeersdienst kent een nieuwe samenstelling. 

In het verleden werd reeds gebruik gemaakt van een scooter voor verkeersopdrachten. 

Er is een raamcontract van de federale politie onder nummer Procurement 2018 R3 078 voor de 
aankoop van scooters in anonieme en in politieversie waarbij aan de lokale politiezones de 
mogelijkheid wordt geboden om in te stappen in dit raamcontract, waardoor aan alle bepalingen 
inzake de wet op de overheidsopdrachten wordt voldaan. 

Dit raamcontract nummer Procurement 2018 R3 078 werd toegewezen aan D’IETEREN SPORT, Rue 
de l’atelier 27 in 1480 TUBIZE. 

Via dit raamcontract kan de politiezone een Yamaha XMAX 125 ABS aankopen, omgebouwd naar de 
behoeften  van de politie, voor een geschat bedrag van  7.771 euro, BTW inbegrepen. 

Er is voldoende krediet voorzien op de buitengewone begroting 2019  onder artikel 33006/743-51 

  



4 Personeel. Vacantverklaring 1 functie inspecteur-interventie. Goedkeuring. 

Beslissing: Goedgekeurd 
TOELICHTING: 

Een  inspecteur, lid van de verkeersdienst, werd op 01 juli 2019 benoemd  tot Hoofdinspecteur 
Verkeerscoördinator. 

Een inspecteur, lid van de interventiedienst, zal de benoemde Hoofdinspecteur  vervangen als 
Inspecteur lid van de verkeersdienst. 

Het is noodzakelijk om in vervanging te voorzien om de continuïteit van de interventiedienst te 
verzekeren. 

 

5 Personeel. Vacantverklaring 1 functie hoofdinspecteur-lokale recherche. 
Goedkeuring. 

Beslissing: Goedgekeurd 
TOELICHTING: 

Een  Hoofdinspecteur, lid van de lokale recherche maakt  op 01 november 2019 mobiliteit naar de 

Federale Gerechtelijke Politie. 

Het is noodzakelijk in vervanging te voorzien om de continuïteit van de lokale recherche te 
verzekeren. 

 

6 Prioriteiten zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Kennisgeving. 

Beslissing: Goedgekeurd 
TOELICHTING: 

Het ZVP beoogt de planning en de uitvoering van het lokale politionele beleid, met de 
burgemeesters en procureur des Konings in het bijzonder.  De Lokale Politie is gericht op het 
beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen door de criminaliteit te bestrijden en het 
veiligheidsgevoel van de bevolking te verbeteren.  Dit doet ze vanuit de filosofie van 
gemeenschapsgerichte politie. 

 

Daartoe ontwikkelt de Lokale Politie partnerschappen met de andere actoren in de 
veiligheidsketen en met een breed scala aan lokale partners binnen het institutionele landschap 
van de politiezone, het verenigingsleven en georganiseerde burgerbewegingen.  Een 
rechtstreeks contact met partners en burgers maakt voor de Lokale Politie mogelijk om haar 
werking beter af te stemmen op hun manier te benaderen zodat duidelijke en duurzame 
oplossingen volgen.  Door zich de lokale problemen eigen te maken en met de 
belanghebbenden in interactie te gaan, neemt de Lokale Politie een houding aan van bekwame 
betrokkenheid.  Het zoeken naar manieren om alle partijen op de juiste manier te betrekken is 
een uitdaging en is cruciaal voor de positie van de Lokale Politie in een context van 
toenemende (super)diversiteit. 

 

Zodoende draagt de Lokale Politie bij tot het creëren van een veilige leefomgeving en tot het 
verhogen van het veiligheidsgevoel van de bevolking.  Die doeleinden moeten als richtsnoeren 
dienen voor de opstelling van het ZVP, en bijgevolg voor de vaststelling van de strategische en 
operationele doelstellingen.  Door de systematische vertaling van de strategische doelen in 
operationele opdrachten doorheen de beleidsperiode en de permanente opvolging van de 
ontwikkelingen en resultaten op het lokale niveau, houdt de Lokale Politie vinger aan de pols en 
kan ze verantwoording afleggen over haar werkzaamheden. 

 



 

 

7 Verscheidene. 

 

 

Hoogachtend, 

De secretaris, 

 

De voorzitter, 

Luc Demeulemeester Daphné Dumery 

 

 


