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POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN
NOTULEN
ZITTING VAN
PLAATS

: dinsdag 26 maart 2019 om 20u00
: Administratief Centrum Maasmechelen

AANWEZIG

: Marino Keulen - burgemeester-voorzitter
Gerardus Colson, Christel De Cuyper, Eren Dokmeci, Ingrid Gutshoven,
Zehra Kolkiran, Joseph Lambrichts, Georges Lenssen, Elvire Martens,
Inge Opsteijn, Mario Quagliara, Ronny Westhovens, Jean-Pierre
Hermans, Anita Jeurissen, Leonardus Joosten, Sarah Loubele, Rudi
Mechels, Jeroen Moors, Dirk Opsteyn, Viviane Schellingen politieraadsleden
Jacques Philippaerts - korpschef
Sabine Bervaes - secretaris
: Raf Terwingen - burgemeester

VERONTSCHULDIGD

Openbare zitting
Organisatieondersteuning - B & C
1.

Installatie van de politieraad :
1. Aktename van samenstelling van de politieraad;
2. Aktename van verkiezing leden van de politieraad;
3. Aktename van afstand van mandaat;
4. Nazicht en geldigverklaring geloofsbrieven na:
a) aktename van onderzoek inzake de verkiesbaarheidsvoorwaarden
b) aktename van onderzoek inzake mogelijke onverenigbaarheden
5. Aktename van eedaflegging van de verkozenen;
6. Aktename van rangorde politieraad.

1. Samenstelling van de politieraad
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op 2 niveaus (WGP);
Gelet op het besluit van de politieraad van 11 december 2018 houdende de vastlegging van het aantal
leden van de politieraad overeenkomstig artikel 12 WGP;
Krachtens voornoemd besluit wordt de politieraad op evenredige wijze samengesteld als volgt:

Gemeente
Lanaken
Maasmechelen
TOTAAL

Inwoners
25794
38143
63937

Politieraadsleden
8
11
19

Conform artikel 12 laatste lid WGP zijn de burgemeesters van de meergemeentezone van rechtswege
lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden.
De politieraad neemt akte van de samenstelling van de politieraad.
2. Kennisname verkiezing van de leden van de politieraad
De politieraadsleden werden, conform artikel 18 WGP gekozen in openbare vergadering van de
respectievelijke gemeenteraden. De burgemeester-voorzitter geeft lezing van:



de beslissing van de gemeenteraad van Lanaken op 2 januari 2019
de beslissing van de gemeenteraad van Maasmechelen op 8 januari 2019;

Waaruit blijkt dat volgende personen, in alfabetische volgorde (per gemeente), werden verkozen als
effectief lid of als opvolger van de politieraad:

Lanaken

Effectieve leden
Hermans Jean-Pierre
Jeurissen Anita
Joosten Leonardus
Loubele Sarah
Mechels Rudi
Moors Jeroen
Opsteyn Dirk
Schellingen Viviane

Maasmechelen

Colson Gerardus Leopold Pieter
De Cuyper Christel
Dokmeci Eren
Gutschoven Ingrid
Kolkiran Zehra Pinar
Lambrichts Joseph Marie
Nicolas
Lenssen Georges
Martens Elvire Elisa

Opsteijn Inge
Quagliara Mario
Westhovens Ronny

Opvolgers
01.
02.
01.
01.
02.

Martens Jolein
Nelissen Pierre
Masset Johan
Neven Jasmine
Janssen Pieter

01.
02.
01.
01.
02.

Neven Jasmine
Janssen Pieter
Castermans Tony
Terwingen Dominique
Nelissen Pierre

01.
02.
01.
02.

Hamers Romain
Thorez Stefan
Deckers Daan
Aussems Hendrikus
Hubert

De politieraad neemt er akte van dat het aantal verkozen effectieve leden overeenstemt met
hetgeen wettelijk is voorgeschreven in artikel 12 WGP.
De politieraad neemt er akte van dat de heer Dirk Opsteyn op basis van artikel 22 §2 WGP zich voor de
uitoefening van zijn mandaat zal laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, met name mevrouw
Annemarijn Pannemans. Voor een vertrouwenspersoon is geen eedaflegging voorzien.
De politieraad neemt akte van de geldigverklaring van de resultaten van de verkiezing van de
vertegenwoordigers voor de politieraad in Maasmechelen op 31 januari 2019. Van deze
geldigverklaring werd kennis genomen door de gemeenteraad van Maasmechelen op 26 februari 2019.
De politieraad neemt akte van de ongeldigverklaring van de resultaten van de verkiezing van de
vertegenwoordigers voor de politieraad in Lanaken op 31 januari 2019. Van deze ongeldigverklaring
werd kennis genomen door de gemeenteraad van Lanaken op 25 februari 2019.
Tegen de beslissing van de deputatie van Limburg werd overeenkomstig artikel 18 quater WGP beroep
aangetekend bij de Raad van State, ter kennis gebracht aan de politiezone per aangetekende brief van
18 februari 2019.
Artikel 18 quater, 2e lid WGP bepaalt: “ Het beroep bij de Raad van State is niet opschortend ten
opzichte van de beslissing van de bestendige deputatie, behoudens wanneer het beroep gericht is tegen
een beslissing van de bestendige deputatie of van het college bedoeld in artikel 83quinquies, § 2, van
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen die een vernietiging
van de verkiezingen of van de verkiezing van een of meer leden of opvolgers inhoudt.”
Nu het in huidig geval gaat om een beroep tegen een beslissing van de deputatie die een vernietiging
van de verkiezingen inhoudt, werkt dit beroep opschortend.
Het beroep bij de Raad van State belet dan ook niet dat de politieraad in zijn geheel kan worden
geïnstalleerd en kan functioneren, en dit in afwachting van een uitspraak door de Raad van State.
3. Afstand van mandaat
Om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, moeten de verkozenen lid zijn van één van
de gemeenteraden van de gemeenten van de meergemeentezone.
Geen van de verkozene(n) voor de politieraad heeft schriftelijk laten weten aan de voorzitter van de
politieraad afstand te doen van het mandaat:
De politieraad neemt akte dat geen van de verkozenen voor de politieraad afstand wenst te doen
van het mandaat.
4. Nazicht en geldigverklaring geloofsbrieven
a. Onderzoek inzake de verkiesbaarheidsvoorwaarden
Om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, moeten de verkozenen, overeenkomstig
artikel 14 WGP, lid zijn van één van de gemeenteraden van de gemeenten van de meergemeentezone.
Gelet op de rechtsgeldige installatie van de verkozen politieraadsleden als gemeenteraadslid in de
gemeenten die behoren tot de politiezone Lanaken-Maasmechelen en het onderzoek van de
geloofsbrieven dat daaraan vooraf ging;

Overwegende dat de verkozen politieraadsleden tot op heden deel uitmaken van de gemeenteraad
van één van de gemeenten die behoren tot de politiezone Lanaken-Maasmechelen.
Overwegende dat er geen bezwaar bestaat tot geldigverklaring van de geloofsbrieven van de verkozen
raadsleden en dat de verkozen raadsleden kunnen toegelaten worden tot de eedaflegging, op de wijze
bepaald bij de wet van 1 juli 1860;
De politieraad neemt er akte van dat de verkozen effectieve leden voor de politieraad verklaren op
eer dat zij voldoen aan de vereisten van verkiesbaarheid.
De politieraad neemt er akte van dat er geen andere elementen zijn waaruit zou blijken dat de
verkozenen zich in een situatie van onverkiesbaarheid bevinden.

b. Onderzoek inzake mogelijke onverenigbaarheden
Om te kunnen zetelen als effectief lid van de politieraad, mogen de verkozenen, overeenkomstig
artikel 15 WGP, geen bloed- of aanverwant zijn (tot de tweede graad) noch door een huwelijk of
wettelijke samenwoning verbonden zijn.
De politieraad neemt er akte van dat de verkozen effectieve leden voor de politieraad verklaren op
eer dat zij zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 15 WGP.
De politieraad neemt er akte van dat er geen andere elementen zijn waaruit zou blijken dat de
verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.
BESLUIT:
De politieraad besluit tot geldigverklaring van de geloofsbrieven van de verkozen politieraadsleden.
5. Eedaflegging van de verkozenen en besluit van aanstelling van de politieraadsleden
De eedaﬂegging als burgemeester geldt als eedaﬂegging als gemeenteraadslid. Deze eedaflegging
houdt tevens in dat de burgemeester vanaf de uitwerking van de benoeming van rechtswege deel
uitmaakt van het politiecollege en de politieraad en bijgevolg niet de eed moet afleggen als lid van het
politiecollege en de politieraad:



De heer Marino Keulen heeft op 13 december 2018 de eed als burgemeester afgelegd in
handen van de gouverneur. De benoeming van de burgemeester kreeg uitwerking op 1 januari
2019;
De heer Raf Terwingen heeft op 2 januari 2019 de eed als burgemeester afgelegd in handen
van de gouverneur. De benoeming van de burgemeester kreeg uitwerking op 2 januari 2019;

De politieraad neemt er akte van dat het politiecollege op 9 januari 2019 besloot om,
overeenkomstig artikel 23 WGP, de heer Marino Keulen aan te stellen als voorzitter van het
politiecollege.
De verkozenen voor de politieraad worden uitgenodigd om, overeenkomstig artikel 20bis WGP, in
openbare vergadering de eed af te leggen in handen van de voorzitter van het politiecollege.

De verkozenen voor de politieraad die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, werden in openbare
vergadering verzocht om de volgende eed af te leggen in handen van de heer Marino Keulen, voorzitter
van het politiecollege:
"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het
Belgische volk"
De akten van eedaflegging worden door de burgemeester-voorzitter en de verkozene ondertekend.
BESLUIT:
De politieraad neemt akte van de eedaflegging van bovenvermelde verkozenen voor de politieraad
in alfabetische volgorde en wel als volgt:




















Colson Gerardus
De Cuyper Christel
Dokmeci Eren
Gutschoven Ingrid
Hermans Jean-Pierre
Jeurissen Anita
Joosten Leonardus
Kolkiran Zehra
Lambrichts Joseph
Lenssen Georges
Loubele Sarah
Martens Elvire
Mechels Rudi
Moors Jeroen
Opsteijn Inge
Opsteyn Dirk
Quagliara Mario
Schellingen Viviane
Westhovens Ronny

De voormelde verkozenen worden aangesteld verklaard in hun ambt van politieraadslid vanaf 26
maart 2019.
De politieraad neemt er akte van dat geen van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is.
Het mandaat van de verkozen leden van de politieraad vangt aan op 26 maart 2019 overeenkomstig
artikel 20, eerste lid WGP. Het mandaat heeft normaliter een duurtijd van zes jaar en zal worden
beëindigd door ontslag als lid van de gemeenteraad of als lid van de politieraad, huwelijk, overlijden
of enige andere wettige reden.
6. Rangorde van de politieraadsleden
De politieraadsleden worden gerangschikt als volgt:




de voorzitter;
de leden van het politiecollege;
de verkozen leden van de politieraad in alfabetische orde:

Rangorde
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Naam
Colson Gerardus
De Cuyper Christel
Dokmeci Eren
Gutschoven Ingrid
Hermans Jean-Pierre
Jeurissen Anita
Joosten Leonardus
Kolkiran Zehra
Lambrichts Joseph
Lenssen Georges
Loubele Sarah
Martens Elvire
Mechels Rudi
Moors Jeroen
Opsteijn Inge
Opsteyn Dirk
Quagliara Mario
Schellingen Viviane
Westhovens Ronny

De politieraad neemt akte van de bovenvermelde rangorde van de politieraadsleden.
Een proces-verbaal zal worden opgemaakt en een afschrift van het proces-verbaal van installatie van
de politieraad wordt ter kennisgeving doorgestuurd aan de respectievelijke gemeenteraden van de
meergemeentezone alsook naar de bevoegde bestuurlijke overheden.

2.

Reglement van orde politieraad.

DE POLITIERAAD :
Gelet op artikel 25/5 WGP (Wet dd. 07.12.1998, laatst gewijzigd op 31.05.2017, B.S.22.06.2017),
waardoor de politieraad verplicht is om een reglement van orde aan te nemen;
Overwegende dat behalve de bepalingen die er op basis van de wet in opgenomen moeten worden,
dit reglement bijkomende maatregelen kan bevatten in verband met de werking van de raad;
Overwegende het belang van de goede werking van de politieraad.
BESLUIT :
Artikel 1
Het reglement van orde van de politieraad van de meergemeentezone Lanaken-Maasmechelen
wordt vastgesteld als volgt :
REGLEMENT VAN ORDE VAN DE POLITIERAAD
VAN DE MEERGEMEENTEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN

Bijeenroeping
Art. 1. - De politieraad vergadert ten minste vier maal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren, het vereisen. Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe geen
politieraad voorzien.
De vergaderingen gaan door te Maasmechelen, in de raadzaal van het administratief centrum.
De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege.
Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de
politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag
aan het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een verklarende nota,
alsook de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden,
zodanig dat het politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement kan
nakomen.
Openbare of besloten vergadering
Art. 2. - De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een tweederde meerderheid van de
aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige
bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.
De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed afleggen.
Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting
verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de
rekeningen en de eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen.
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering
moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.
Termijn van oproeping
Art. 3. - De oproeping geschiedt schriftelijk aan huis of digitaal per elektronische post ten minste
zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering. De dag van de vergadering is niet inbegrepen in de
periode van zeven werkdagen.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken en
geschiedt de oproeping twee werkdagen vóór de dag van de vergadering.
Volgens art 25/1, §2 van de WGP worden de stukken bedoeld in het eerste lid van onderhavig artikel
per elektronische post toegezonden indien een politieraadslid daartoe schriftelijk of elektronisch
heeft verzocht.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering.
De agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda wordt
een beknopte toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd. In
spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken.
De in het eerste lid, eerste alinea, bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor
de toepassing van art. 9, derde lid, van dit reglement.

Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp dat
niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overhandigd worden
aan de voorzitter of aan degene die hem vervangt. Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota
of van elk document dat de politieraad kan voorlichten. Leden van het politiecollege kunnen deze
mogelijkheid om de agenda aan te vullen niet gebruiken.
De voorzitter of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende agendapunten onmiddellijk mee aan
de leden van de politieraad.
lnformatie voor politieraadsleden en publiek
Art. 4. - Plaats, dag en uur van de politieraadsvergadering en de agenda worden openbaar
bekendgemaakt door aanplakking aan de twee gemeentehuizen van de politiezone en het
hoofdcommissariaat en door bekendmaking op de website van de politiezone. Voor deze aanplakking
gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de politieraad. De
uithanging gebeurt door toedoen van de politiediensten.
De agenda met toelichtende nota wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten en is
beschikbaar voor het publiek op de raadszitting.
Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda van de
politieraadsvergaderingen.
Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een beknopte
omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het publiek op het
hoofdcommissariaat. Deze inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt aan beide
gemeentehuizen door toedoen van de politiediensten.
Aan de beslissingen van de politieraad zal verder eventueel de nodige bekendheid gegeven worden
door ze beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in het gemeentelijk informatieblad van
beide gemeenten.
Op de website van de politiezone Lanaken-Maasmechelen zal aan de beslissingen van de politieraad
verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze te publiceren zodra ze goedgekeurd zijn en
ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris, met uitzondering van notulen m.b.t. punten
behandeld achter gesloten deuren.
Binnen een termijn van tien dagen na de politieraadszitting wordt van de besluiten die genomen
zijn, overeenkomstig art. 337 van het decreet lokaal bestuur (DLB), een lijst met beknopte
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, openbaar gemaakt via de website van de
gemeenten die deel uitmaken van de zone, en dit vanaf de dag van verzending van deze lijst met
beknopte omschrijving aan de toezichthoudende overheid.
Art. 5. - § 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de
feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de
op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping:
-

-

ofwel op het secretariaat van de beide politiecommissariaten (voor Lanaken –
Maastrichterweg 101, 3620 Lanaken en voor Maasmechelen – Dr. Haubenlaan 2, 3630
Maasmechelen) tijdens de kantooruren ter inzage gelegd van de politieraadsleden. Deze
kunnen er voor de vergadering kennis van nemen.
ofwel digitaal ter beschikking gesteld voor de politieraadsleden via het elektronisch
notulensysteem (Cobra) zodra dit in werking gaat.

§ 2. - Uiterlijk zeven werkdagen voor de vergadering gedurende welke de politieraad moet
beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het

politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het ontwerp
van begrotingswijziging of van de rekeningen.
Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de
politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn
definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het
ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag.
Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen.
Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid
van de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de politiezaken,
alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen
een overzicht van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar waarop
die rekeningen betrekking hebben.
Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het verslag.
§ 3. - Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de secretaris van de politieraad, de
korpschef of de door hem aangewezen personeelsleden technische inlichtingen worden verstrekt
over de in voorgaand lid bedoelde dossiers. Onder technische inlichtingen wordt verstaan: het
verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers
voorkomen en van het verloop van de procedure.
Art. 6. - § 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de
politieraadsleden worden onttrokken.
§ 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de
diensten van de bijzonder rekenplichtige en de politiesecretaris van de gemeenten van de politiezone
geopend zijn:
- de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone;
- de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone;
- de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politiezone;
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad;
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft
die aan het inzagerecht onderworpen zijn;
§ 3. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, § 2 hebben de politieraadsleden
het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de
politiezone.
Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere
documenten kunnen raadplegen.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten
betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het
politiecollege schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. De aanvraag zal aan het
eerstvolgende politiecollege volgend op de aanvraag voorgelegd worden.
Aan de politieraadsleden wordt uiterlijk binnen de acht dagen volgend op het politiecollege waarop
de aanvraag werd behandeld, meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
Het politieraadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de
week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te
zien van inzage.

§ 4. - De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het
bestuur van de politiezone.
De politieraadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift via schriftelijke wijze,
hetzij per post hetzij digitaal. De aanvraag zal aan het eerstvolgende politiecollege volgend op de
aanvraag voorgelegd worden.
De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift
moet uiterlijk binnen de acht werkdagen na de genomen weigeringsbeslissing, aan het betrokken
politieraadslid worden meegedeeld.
§ 5. - De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen
de politieraadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen
bezoeken en op welke dag en uur.
Tijdens het bezoek van een inrichting moeten de politieraadsleden passief optreden.
Art. 7 - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege vragen te stellen. Op schriftelijke
vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
Onmiddellijk na de afhandeling van de agenda van de openbare vergadering wordt een
vraagmoment uitgetrokken tijdens hetwelk de raadsleden de mogelijkheid hebben om vragen te
stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de politieraad staan.
Deze vragen na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering, kunnen hetzij mondeling of
schriftelijk gesteld worden, dan wel mondeling en schriftelijk tegelijk m.b.t. eenzelfde vraag.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
Op de mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting mondeling geantwoord bij het
begin van het vragenmoment. De mondelinge vragen in chronologische volgorde van indiening
tijdens de vorige zitting worden daartoe samen met de respectievelijk bijhorende antwoorden
vooraan geplaatst op de agenda van het vragenmoment. Vragen over hetzelfde onderwerp worden
samengevoegd.
De vragen (mondeling en/of schriftelijk) zullen kort en bondig geformuleerd worden en mogen niet
gepaard gaan met een omstandige verduidelijking.
De mondelinge vraagstelling en het mondelinge antwoord mogen niet langer duren dan elk
respectievelijk vijf minuten.
In geen geval mag een vraag die geen nieuwe elementen bevat t.o.v. een eerder gestelde vraag en
waarbij de omstandigheden waarop de vraag betrekking heeft ongewijzigd zijn gebleven, opnieuw
worden gesteld in de loop van dezelfde zitting of tijdens de onmiddellijke daarna volgende zitting.
De voorzitter waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de goede orde van het
vragenmoment.
Quorum
Art. 8. - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de
aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen
vermeld.
Art. 9. - De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de zittinghebbende
leden aanwezig is.
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden
is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige
wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda
voorkomen.

De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften
van art. 25/1 WGP. Er moet ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde
maal geschiedt. Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee leden van art. 27/2 WGP
woordelijk in de oproeping worden overgenomen.
Wijze van vergaderen
Art. 10. - De voorzitter van het politiecollege, of het lid van het politiecollege met de hoogste rang, zit
de politieraad voor.
De vergadering wordt door de voorzitter geopend, desgevallend geschorst en gesloten.
Bij het openen van de vergadering wordt melding gemaakt van de notulen van de vorige vergadering
en de goedkeuring ervan gevraagd.
Art. 11. - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn
om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
Art. 12. - De notulen van de vorige vergadering worden vanaf de verzending van de oproepingsbrief
van de volgende vergadering:
-

-

ofwel op het secretariaat van de beide politiecommissariaten (voor Lanaken –
Maastrichterweg 101, 3620 Lanaken en voor Maasmechelen – Dr. Haubenlaan 2, 3630
Maasmechelen) tijdens de kantooruren ter inzage gelegd van de politieraadsleden. Deze
kunnen er voor de vergadering kennis van nemen.
ofwel digitaal ter beschikking gesteld voor de politieraadsleden via het elektronisch
notulensysteem (Cobra) zodra dit in werking gaat.

De notulen van de vorige vergadering worden zeven werkdagen voor de dag van de vergadering ter
inzage van de politieraad gelegd.
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen.
Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens de vergadering of
uiterlijk tijdens de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in
overeenstemming is met de beslissing van de politieraad.
Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn de notulen
goedgekeurd.
In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan ze beslissen om
opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
De goedgekeurde notulen worden binnen de maand ondertekend door de burgemeester-voorzitter
en de secretaris.
Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de
vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.
Art. 13. - De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de politieraad aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de
daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist.

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige
leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld.
Art. 14. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst
te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige
aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden.
Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad wanneer
ze aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven.
Art. 15. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van
beweerde feiten.
In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de
hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:
1. om te vragen dat men niet zal besluiten;
2. om de verdaging te vragen;
3. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou
behandeld worden;
4. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
5. om naar het reglement te verwijzen;

Art. 16. - De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de
amendementen ter stemming gelegd. De amendementen worden schriftelijk ingediend ter zitting,
eventueel vergezeld van een bondige toelichting of motivering.
Art. 17. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar
het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan
alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter
ontnomen worden.
Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt
geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en
die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde
te verstoren.
Art. 18. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de politieraadsvergadering. Van de
handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid
dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de
terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
Art. 19. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek
voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van
afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.

Hij kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing
naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert.
Art. 20. - Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde
onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Art. 21. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in
het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de
vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de politieraad
moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 22. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de
bepalingen opgenomen in de art. 17 en 20.
Art. 23. - § 1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het
voorstel verworpen.
§ 3. - Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem.
§ 4. - In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de
politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij
vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die
groep gelijk verdeeld.
De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel.
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van
artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten die
hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat.
In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel of de
artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen.
De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid
afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn
aangenomen.
Wijze van stemmen
Art. 24. - § 1. - De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld
in § 4.

§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1. de stemming bij handopsteking;
2. de mondelinge stemming;
3. de geheime stemming;

§ 3. - De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige
leden de mondelinge stemming vraagt.
§ 4. - Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen en terbeschikkingstellingen, geschieden
bij geheime stemming en eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Art. 25. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van
de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 23 vraagt hij achtereenvolgens welke
politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.
Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
Art. 26. - De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk
politieraadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken.
De mondelingen stemming begint met het politieraadslid dat links naast de voorzitter zit om
voortgezet te worden in de richting van de wijzers van het uurwerk.
De voorzitter stemt het laatst.
Art. 27. - Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van
kandidaten, benoeming en terbeschikkingstelling.
De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven
van een blanco stembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee
jongste politieraadsleden. Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de
stemopnemingen na te gaan.
Art. 28. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt
dit aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, dat aan de stemming heeft deelgenomen,
dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te
stemmen.
Art. 29. – Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet
is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de
meeste stemmen hebben behaald.
Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen)
tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming.
Notulen
Art. 30. – De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook
het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen
heeft. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.

Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor
of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een raadslid kan vragen om in de notulen de
rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. Hiertoe dient hij een geschrift bij te brengen van
maximum 10 regels.

Presentiegeld
Art. 31 - Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld
verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn.
Een politieraadslid mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, volgens dezelfde spelregels
als in de gemeenteraad, de vertrouwenspersoon mag geen personeelslid zijn van de politiezone,
maar kan wel een presentiegeld krijgen.
Verenigbaarheid
Art. 32. - Het is elk politieraadslid en de leden van het politiecollege verboden:
1° aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een
rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, of
waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks
belang hebben. Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit
verbod slechts ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad;
2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van rechten, levering of
aanbesteding ten behoeve van de politiezone;
3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de politiezone
ingesteld. Het is hem verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de politiezone te pleiten,
raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak;
4° op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
De bovenstaande bepalingen zijn mede van toepassing op de secretaris.
Einde van het mandaat
Art. 33. - Het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid leidt van rechtswege tot het
beëindigen van het mandaat van lid van de politieraad.
Het ontslag van een verkozen lid van de politieraad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van
de politieraad.
Het lid dat ontslag neemt, blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd.
Artikel 2
Onderhavig reglement treedt in werking vanaf heden.

3.

Vaststelling van het stemgewicht van de leden van de politieraad van de lopende legislatuur.

DE POLITIERAAD :
Gelet op artikel 24 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde
Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze
van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege;
Gelet op artikel 25 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde
Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus;

Gelet op artikel 26 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde
Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op artikel 40, lid 6 WGP van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde
Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op artikel 3, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake
de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de
meergemeentepolitiezone, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 29 juni 2008, het Koninklijk
Besluit van 8 maart 2009 en het Koninklijk Besluit van 18 december 2012;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van minister Jan Jambon van 13 november 2018
betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
Overwegende dat de leden van de politieraad beschikken over één stem, behalve wanneer het een
stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen
waarbij elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen
beschikt als waarover de burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het
politiecollege;
Overwegende dat desgevallend deze stemmen gelijk worden verdeeld onder de leden van de groep
vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone;
Overwegende dat in het politiecollege elke burgemeester beschikt over een aantal stemmen naar
evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone inbrengt;
Overwegende dat de minimum politiedotatie die een gemeente in de meergemeentezone inbrengt
gebaseerd moet zijn op de bijdrage van elk van de gemeenten zoals bepaald in de laatste zonale
rekeningen die werden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege 100 bedraagt en dit aantal
verdeeld wordt door de minimale politiedotatie van de gemeente te vermenigvuldigen met 100 en
vervolgens te delen door de som van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de politiezone
behoren, waarvan het gehele getal in het quotiënt het aantal stemmen waarover een burgemeester
beschikt, aanduidt;
Overwegende dat de eventuele na deze verdeling overblijvende stemmen in dalende lijn worden
toegekend aan de burgemeesters van de gemeenten waarvan het decimaal in het quotiënt het hoogste
is;
Overwegende dat de laatste zonale rekening goedgekeurd door de toezichthoudende overheid het
dienstjaar 2016 betreft
Wat de politiezone Lanaken-Maasmechelen betreft, geeft bovenstaande berekening het volgende
resultaat:
Politiezone Gemeente
LA MA

Bijdrage zonale
Quotiënt berekening Aantal stemmen
rekening 2016
burgemeester
Lanaken
2.426.067
40,62
41
Maasmechelen
3.545.994
59,38
59
5.972.061
100
100

Overwegende dat de politieraad het stemgewicht dient vast te stellen;
Overwegende dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over
één stem;
Overwegende dat het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van
vertegenwoordigers in de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de vaststelling
van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vastgesteld wordt als volgt:
Politiezone Gemeente
LA MA

Aantal stemmen groep
vertegenwoordigers

Lanaken
Maasmechelen

Aantal stemmen per
raadslid
9
12
21

4,56
4,92

BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad stelt vast dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen,
beschikt over één stem.
Artikel 2
De politieraad stelt het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van
vertegenwoordigers in de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de
vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt:
Politiezone

Gemeente

LanakenMaasmechelen

Lanaken

Aantal stemmen groep
vertegenwoordigers

Maasmechelen

4.

Aantal stemmen per
raadslid
9
4,56
12
21

4,92

Toekenning presentiegelden politieraad.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 20ter, zoals gewijzigd door artikel 11 van de
wet van 21 mei 2018;
Gelet op het reglement van orde van de politieraad, zoals vastgesteld in zitting van 26 maart 2019;
Gelet op het feit dat, conform artikel 20ter WGP het presentiegeld, na verhogingscoëfficiënt van 1
oktober 2018, minimaal 63,46 euro en maximaal 208,16 euro bedraagt;
Gelet op het feit dat, conform artikel 22 WGP een politieraadslid zich mag laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon, volgens dezelfde spelregels als in de gemeenteraad, en dat deze
vertrouwenspersoon recht kan hebben op een presentiegeld;
Gelet op de bespreking in de politieraad;

BESLUIT :
Artikel 1
De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de
politieraad, aan de vergaderingen van de commissies en van de afdelingen. Dit presentiegeld wordt
hen toegekend overeenkomstig de regeling uit artikel 31 van het in zitting van 26 maart 2019
vastgestelde reglement van orde van de politieraad.
Artikel 1bis
Een presentiegeld wordt, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 1 van dit besluit, toegekend aan
de vertrouwenspersoon van politieraadslid Dirk Opsteyn, die voldoet aan de voorwaarden om daartoe
aangewezen te zijn;
Artikel 2
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 208,00 euro.
Artikel 3
Dit besluit kent rechtsingang op 26 maart 2019.
5.

Berekening presentiegelden politieraad.

DE POLITIERAAD :
Gelet op art. 12, 20ter en 22 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde
Politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op art. 11 en 19 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op art. 22 van bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op art. 61 van de Provinciewet;
Gelet op het schrijven van de Minister met referentie SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162;
Gelet op de bespreking in de politieraad;
BESLUIT :
Artikel 1
De politiezone verzoekt de berekening van de presentiegelden over te laten aan het SSGPI.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking vanaf heden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
 de betrokken raadsleden;
 in voorkomend geval, de aangeduide vertrouwenspersonen
 de korpschef;
 de bijzondere rekenplichtige;
 het SSGPI (tav de bevoegde satelliet).

Organisatieondersteuning - FIN

6.

Vaststellen van de gunningswijze voor aanneming van werken, leveringen en diensten
(buitengewone begroting).

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken;
Gelet op het Bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent de
overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking;
Overwegende het geringe aantal politieraden per jaar en de opportuniteit van een vlotte dagelijkse
werking;
Overwegende dat een gunning via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
voor alle buitengewone uitgaven met een maximum tot en met 10.000,00 euro excl BTW aan de orde
is.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad stelt vast dat alle buitengewone uitgaven met een maximum tot en met 10.000 euro
excl BTW gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze
investeringen worden aanvaard op factuur conform de bepalingen van artikel 92 in wet
overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Artikel 2
De vaststelling uit artikel 1 gaat in vanaf heden tot en met 28 februari 2025.
Artikel 3
Het politiecollege wordt belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

7.

Delegatiebevoegdheid politieraad naar politiecollege voor uitgaven gewone dienst.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid 234, eerste en tweede lid;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken;
Gelet op het Bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent de
overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking;
Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot overheidsopdrachten
de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen;
Overwegende het geringe aantal politieraden per jaar en de opportuniteit van een vlotte dagelijkse
werking een delegatiebevoegdheid van politieraad naar politiecollege aan de orde is.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad verleent de bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege om met betrekking tot
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast
te leggen en de wijze van gunning te bepalen van:



niet-jaaroverschrijdende uitgaven: alle uitgaven die betrekking hebben op het dagelijks beheer
van de zone voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de
goedgekeurde gewone begroting;
jaaroverschrijdende uitgaven: opdrachten met een looptijd van maximum 5 jaar en met een
maximumbedrag tot en met 10.000,00 euro excl BTW voor zover het politiecollege optreedt
binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting.

Artikel 2
Deze bevoegdheidsdelegatie gaat in vanaf heden tot en met 28 februari 2025.
Artikel 3
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 83, 1° WGP, in
het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, alsook aan de
bijzonder rekenplichtige van de politiezone.

8.

Goedkeuring begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) - dienstjaar 2018 door
toezichthoudende overheid - kennisname.

DE POLITIERAAD :
Gelet op ons besluit van
12 december 2017 waarbij de politiebegroting van de
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2018 werd vastgesteld;
Gelet op de artikelen 71, 72 §2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen
voor het opstellen van de politiebegroting 2018 ten behoeve van de politiezones;
Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel
27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag;
Gelet op ons besluit van 16 oktober 2018 houdende goedkeuring van de begrotingswijziging I (gewone
en buitengewone dienst) - dienstjaar 2018;
Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) dienstjaar 2018, van de gouverneur van de provincie Limburg van 8 november 2018.
BESLUIT :
Enig artikel
De politiecollege neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de begrotingswijziging I (gewone en
buitengewone dienst) - dienstjaar 2018 van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen,
van de gouverneur van de provincie Limburg van 8 november 2018.

9.

Goedkeuring politiebegroting - dienstjaar 2019 door toezichthoudende overheid kennisname.

DE POLITIERAAD :
Gelet op ons besluit van 11 december 2019 waarbij de politiebegroting van de
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2019 werd goedgekeurd;
Gelet op de artikelen 71, 72 §2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen
voor het opstellen van de politiebegroting 2018 ten behoeve van de politiezones;
Gelet op het feit dat de ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting 2019 ten behoeve van de politiezones nog niet beschikbaar was bij
opmaak van de begroting 2019 van de politiezone;
Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel
27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag;

Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de politiebegroting dienstjaar 2019, van de gouverneur van de
provincie Limburg van 24 januari 2019.
BESLUIT :
Enig artikel
De politiecollege neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de politiebegroting van de
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2019, van de gouverneur van
de provincie Limburg van 24 januari 2019.

Organisatieondersteuning - LOG

10. Aankoop van 1 semi-gemarkeerd voertuig voor hondengeleiders voor team interventie.
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering
voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale” een
raamcontract Procurement 2017 R3 122 met besteknr. Procurement 2017 R3 122, werd opgesteld
door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de politiezones
begunstigden van zijn;

Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de
procedure van de open offerteaanvraag;
Overwegende dat we één semi-gemarkeerd voertuig voor hondengeleiders van team interventie
wensen aan te kopen;
Overwegende dat we opteren voor het afsluiten van een onderhouds- en herstellingscontract
gedurende 9 jaar voor een geraamd bedrag van 8.700,00 euro, zijnde 967,00 euro per jaar;
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 53.000,00 euro incl BTW voor één semi-gemarkeerd
voertuig voor hondengeleiders van team interventie;
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019 van de politie, op
artikel 330/743-98 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd;
Overwegende dat de uitgave voor het onderhouds- en herstellingscontract voorzien wordt in het
budget van 2019-2028 van de politie, op artikel 330/127-06.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad stemt in met de aankoop van één semi-gemarkeerd voertuig voor hondengeleiders van
team interventie, via federaal raamcontract, Procurement 2017 R3 122 ‘Meerjarige (4 jaar)
raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen
in opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie voor
een geraamd bedrag van 53.000,00 euro incl BTW.
Artikel 2
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-98
van de buitengewone dienst.
Artikel 3
De politieraad stemt in met het afsluiten van het onderhouds-en herstellingscontract voor één semigemarkeerd voertuig voor hondengeleiders van team interventie, via federaal raamcontract,
Procurement 2017 R3 122 ‘Meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en
onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van de
geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie voor een geraamd bedrag van 8.700,00 euro,
zijnde 967,00 euro per jaar.
Artikel 4
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget vanaf 2019, op artikel 330/127-06
van de buitengewone dienst.
Artikel 5
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit.

11. Aankoop van 1 anoniem voertuig voor team verkeer en bestuurlijke politie.
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering
voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale” een
raamcontract Procurement 2017 R3 122 met besteknr. Procurement 2017 R3 122, werd opgesteld
door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de politiezones
begunstigden van zijn;
Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de
procedure van de open offerteaanvraag;
Overwegende dat we één anoniem voertuig voor team verkeer en bestuurlijke politie wensen aan te
kopen;
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 30.000,00 euro incl BTW voor één anoniem voertuig
voor team verkeer en bestuurlijke politie;
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019 van de politie, op
artikel 330/743-52 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd.

BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad stemt in met de aankoop van één anoniem voertuig voor team verkeer en bestuurlijke
politie, via federaal raamcontract, Procurement 2017 R3 122 ‘Meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst
van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in
opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie voor een
geraamd bedrag van 30.000,00 euro incl BTW.
Artikel 2
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-52
van de buitengewone dienst.
Artikel 3
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit.

12. Aankoop van 3 anonieme voertuigen voor team personeel & organisatie en logistiek en team
ICT en financiën.
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering
voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale” een
raamcontract Procurement 2016 R3 010 met besteknr. Procurement 2016 R3 007 werd opgesteld

door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de politiezones
begunstigden van zijn;
Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de
procedure van de open offerteaanvraag;
Overwegende dat we drie anonieme voertuigen voor team personeel & organisatie en logistiek en
team ICT & financiën wensen aan te kopen;
Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/30 voor perceel 30 – ‘Multispace wagen/MPV-Eco
(CNG)’;
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 62.000,00 euro incl BTW voor drie anonieme
voertuigen voor team personeel & organisatie en logistiek en team ICT & financiën;
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019 van de politie, op
artikel 330/743-52 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad stemt in met de aankoop van drie anonieme voertuigen voor team personeel &
organisatie en logistiek en team ICT & financiën, via federaal raamcontract, Procurement 2016 R3 010
‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en
anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de
politiescholen en defensie voor een geraamd bedrag van 62.000,00 euro incl BTW.
Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr Procurement 2016 R3 007: ‘Meerjarige
(4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme
voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en
defensie’.
Artikel 3
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-52
van de buitengewone dienst.
Artikel 4
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit.

13. Mandaatverlening aan PROCLIM om op te treden als aankoopcentrale bij de
raamovereenkomst “Aankoop en levering ergonomische bureaustoelen” – bekrachtiging
besluit politiecollege 6 maart 2019.
DE POLITIERAAD :
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en
met 265 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op ons besluit van 17 maart 2015 houdende het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst
met PROCLIM;
Overwegende de behoefte aan 1 24-uursstoel en 10 bezoekersstoelen;
Overwegende dat PROCLIM een nieuwe raamovereenkomst wenst af te sluiten met als voorwerp
“Aankoop en levering van ergonomische bureaustoelen” waaraan onze politiezone wenst deel te
nemen voor de posten 24-uursstoelen en bezoekersstoelen;
Overwegende dat aan PROCLIM het mandaat gegeven dient te worden om op te treden als
aankoopcentrale waarbij PROCLIM in naam van de zone de procedure zal voeren en de opdracht zal
gunnen;
Gelet op het schrijven van PROCLIM van 17 januari 2019 betreffende de uitnodiging tot deelname aan
de raamovereenkomst;
Overwegende dat de mandaatstelling en de ingevulde meetstaat ten laatste op 8 maart 2019 aan
PROCLIM overgemaakt diende te worden en dat er geen politieraad plaatsvond vóór deze datum;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 maart 2019 houdende mandaatverlening aan PROCLIM
om op te treden als aankoopcentrale bij de raamovereenkomst “Aankoop en levering ergonomische
bureaustoelen”;
Overwegende dat het bedrag van de aankoop van 1 24-uursstoel en 10 bezoekersstoelen geraamd
wordt op 4.000,00 euro incl BTW en wordt voorzien op artikel 330/741-51;
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad neemt kennis van het besluit van het politiecollege van 6 maart 2019 houdende
mandaatverlening aan PROCLIM om op te treden als aankoopcentrale bij de raamovereenkomst
“Aankoop en levering van ergonomische bureaustoelen”.

Artikel 2
De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 6 maart 2019 houdende
mandaatverlening aan PROCLIM om op te treden als aankoopcentrale bij de raamovereenkomst
“Aankoop en levering van ergonomische bureaustoelen”.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan PROCLIM.

14. Mandaatverlening aan gemeentebestuur Maasmechelen om in naam van de politiezone op te
treden als aankoopcentrale voor een marktbevraging van schoonmaak en ruitenwas.
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Overwegende de behoefte om de schoonmaak en het wassen van de ruiten van de commissariaten
uit te besteden zoals in het verleden;
Overwegende dat gemeentebestuur Maasmechelen overgaat tot een nieuwe marktbevraging voor
schoonmaak en ruitenwas en onze zone hieraan wenst deel te nemen;
Overwegende dat aan gemeentebestuur Maasmechelen het mandaat gegeven dient te worden om
op te treden als aankoopcentrale waarbij zij in naam van de zone de procedure zal voeren en de
opdracht zal gunnen;

Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 maart 2019 houdende principieel akkoord tot
deelname aan de marktbevraging, georganiseerd door het gemeentebestuur Maasmechelen.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de deelname aan de marktbevraging voor schoonmaak en ruitenwas
die georganiseerd wordt door gemeentebestuur Maasmechelen.
Artikel 2
De politieraad geeft het mandaat aan gemeentebestuur Maasmechelen om op te treden als
aankoopcentrale om de procedure te voeren en de opdracht te gunnen in naam van politiezone
Lanaken-Maasmechelen.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan gemeentebestuur Maasmechelen.
Organisatieondersteuning - ICT
15. Mandaatverlening aan PZ Maasland voor aankoop van een “TOPDESK” abonnement via een
uitbreiding van de bestaande licentie PZ Maasland.
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en passieve
openbaarheid);
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Overwegende de behoefte voor een beheer van het ICT en logistiek park door gebruik te maken van
een geautomatiseerd werktuig met inbegrip van een module “Contractbeheer” voor het beter
opvolgen van de lopende en toekomstige contracten van de zone;

Overwegende dat PZ Maasland reeds in het bezit is van een soortelijk programma, namelijk Topdesk;
Overwegende dat PZ Maasland de bestaande licenties kan uitbreiden zodat PZ Carma en onze zone
eveneens gebruik kunnen maken van dit programma;
Overwegende het advies van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat het
mogelijk is de PZ Maasland mandaat te verlenen voor de aankoop van TopDesk t.v.v. onze zone via een
uitbreiding van de bestaande licentie Maasland;
Overwegende dat een dergelijke uitbreiding van de licentie Maasland, voor de drie partijen financieel
de meest interessante oplossing is ;
Gelet op de modaliteiten van de ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen PZ Maasland, PZ Carma en
onze zone;
Overwegende dat aan PZ Maasland het mandaat gegeven dient te worden om op te treden als
aankoopcentrale ter uitbreiding van de bestaande licenties binnen Topdesk;
Overwegende dat het aandeel van onze zone geraamd wordt op een jaarlijkse kost van 4.900,00 euro
incl BTW en een éénmalige inplementatiekost van 1.900,00 euro incl BTW die beiden voorzien worden
op artikel 330/123-13;
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van een geautomatiseerd werktuig voor het beheer het
ICT en logistiek park met inbegrip van een module “contractbeheer” voor het beter opvolgen van de
lopende en toekomstige contracten van de zone via de uitbreiding van het door de PZ Maasland in
gebruik zijnde programma Topdesk.
Artikel 2
De politieraad geeft het mandaat aan PZ Maasland om op te treden als aankoopcentrale om de
procedure te voeren en te handelen conform de modaliteiten van de ICTsamenwerkingsovereenkomst tussen PZ Maasland, PZ Carma en onze zone.
Artikel 3
De geraamde jaarlijkse kosten voor onze zone worden geraamd op 4.900,00 euro en de éénmalige
implementatiekost op 1.900,00 euro die beiden voorzien worden op artikel 330/123-13.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan PZ Maasland en aan PZ CARMA.
Organisatieondersteuning - HRM
16. Delegatie inzake aanwerving en benoeming van personeel in de politiezone.
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid artikel 56, inzake de bevoegdheid van de politieraad om,
per lopende legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van het

personeel van de politiezone te delegeren naar het politiecollege behoudens wanneer het
politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de selectieprocedure;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid artikel 48 en artikel 54, inzake de bevoegdheid van de
politieraad om de korpschef van de politiezone aan te wijzen en de officieren van de politiezone te
benoemen;
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot
de politiediensten;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is dat er sneller
na de selectie tot effectieve benoeming of aanwerving kan overgegaan worden, hetgeen inhoudt dat
kandidaten sneller aangeworven of benoemd kunnen worden in de eigen zone;
Overwegende dat het vanuit het oogpunt van een soepel en efficiënt personeelsbeleid vereist is dat
bepaalde bevoegdheden van de politieraad worden overgedragen aan het politiecollege voor de
lopende legislatuur en dit tot eind februari 2025;
Overwegende dat de aanwervingen van officieren niet gedelegeerd kunnen worden en dus een
bevoegdheid blijven voor de politieraad;
Overwegende dat we dit principe willen doortrekken naar het niveau A binnen het administratief en
logistiek kader;
Overwegende dat we de reeds afgesloten selectieprocedures alsnog wensen voor te leggen aan deze
politieraad, om de betrokken kandidaten zo snel als mogelijk in dienst te kunnen laten treden,
meerbepaald de aanstelling van :
 2 hoofdinspecteurs interventie;
 1 inspecteur bestuurlijke politie;
 1 inspecteur interventie (afsluiting zonder aanstelling)
 1 consulent planning
 1 consulent HRM
 1 consulent logistiek
BESLUIT : met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen (Rudi Mechels en Jean-Pierre Hermans)
Artikel 1
Bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om de benoeming of aanwerving van de
leden van het personeel van de politiezone te delegeren naar het politiecollege, behoudens wanneer
het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de selectieprocedure en
behoudens de aanwervingen binnen het officierenkader en niveau A van het administratief en logistiek
kader.
Artikel 2
Deze beslissing heeft uitwerking voor de lopende legislatuur, uiterlijk tot 28 februari 2025.

Artikel 3
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86, 3° WGP, in
het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd.

17. Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie commissaris, teamcoach opsporingen.
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale overheden in de politiezones;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus,
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe
werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende
bepaalde interne verschuivingen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie
en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het
operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld op
128 personeelsleden, waarvan 6 (hoofd)commissarissen;
Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2019 uit 124 manschappen bestaat waarvan er
5 tot het officierenkader behoren;
Gelet op ons besluit van 21 maart 2017 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie
commissaris, teamcoach Wijk – Onthaal – Jeugd en Gezin;
Overwegende dat deze aanwervingsprocedure lopende is;
Gelet op het besluit van de korpschef van 9 januari 2018 houdende toestemming aan een commissaris
van politie om gedurende 1 jaar na de 65ste verjaardag in dienst te mogen blijven;
Overwegende dat deze periode op 30 april 2020 zal aflopen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de functie nu reeds vacant te verklaren met het oog op een
tijdige invulling;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van commissaris van politie vacant te
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor de opsporingen, meer bepaald
als gespecialiseerde functie en waarvoor dus een brevet is vereist;
Overwegende dat de politieraad kan beslissen dat personeelsleden die niet in het bezit zijn van het
vereiste brevet zich rechtsgeldig kunnen kandidaat stellen maar dat hun kandidatuur pas in
overweging wordt genomen bij gebrek aan geschikt bevonden brevethouders;
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief
GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een
plaatselijke selectiecommissie ad hoc;
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten
door de plaatselijke selectiecommissie;
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het
advies inwinnen van een selectiecommissie;
Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te
lassen die uitsluitend werkt;
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt
beschouwd te worden;
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie;
Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden;
Overwegende dat een functie binnen de recherche een gespecialiseerde functie is waarbij de geschikt
bevonden brevethouders voorrang hebben op niet-brevethouders;
Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaatstelling
van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die geldt voor
een gelijkwaardige functionaliteit.
BESLUIT :
Artikel 1
1 FTE commissaris, teamcoach opsporingen wordt via mobiliteit vacant verklaard.
Artikel 2
Het betreft een gespecialiseerde betrekking.
Artikel 3
Kandidaten die niet in het bezit zijn van het vereiste brevet kunnen zich rechtsgeldig kandidaat
stellen.

Artikel 4
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie :
 Jacques PHILIPPAERTS, hoofdcommissaris, korpschef, voorzitter
(plaatsvervanger, Freddy GEVAERT, hoofdcommissaris)
 Mathieu BUNKENS, commissaris
(plaatsvervanger, Patrick BUSKENS, commissaris)
 Kristiaan VANDEPAER, hoofdcommissaris, Gerechtelijk directeur, FGP Limburg
(plaatsvervanger Yve DRIESEN, hoofdcommissaris, FGP Limburg)
 Linda COX, adviseur, secretaris
(plaatsvervanger Mariëlle LEENDERS, assistent)

18. Vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies inspecteur interventie (werfreserve).
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (WGP);
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, inzonderheid hoofdstuk II van titel II van deel VI betreffende de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake mobiliteit van het
personeel van de politiediensten;
Gelet op omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de
etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving
van calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende
bepaalde interne verschuivingen;
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het
operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld op
128 personeelsleden, waarvan 97 inspecteurs;
Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2019 uit 125 manschappen bestaat waarvan er
89 tot het basiskader behoren;
Gelet op ons besluit van heden houdende aanwerving via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur interventie
– Aanstelling kandidaat;
Gelet op ons besluit van heden houdende aanwerving via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur interventie
(werfreserve) – Aanstelling kandidaat;

Overwegende dat in dit besluit 2 aspirant-hoofdinspecteurs uit onze zone aangesteld werden en dat
zij, volgens de normale mobiliteitstermijn en op voorwaarde dat zij slagen in hun basisopleiding, op 1
juli 2019 bevorderen naar het middenkader;
Overwegende dat er hierdoor twee plaatsen in het basiskader vacant worden;
Overwegende dat, indien we het officiële einde van de opleiding afwachten, er pas een
vacantverklaring kan komen op de politieraad van oktober 2019;
Overwegende dat er momenteel geen indicaties zijn dat beide aspirant-hoofdinspecteurs niet zouden
slagen in hun basisopleiding;
Overwegende dat de aanstelling voor deze vacante functies pas zal plaatsvinden na het ontvangen van
officieel bericht van slagen vanuit de politieschool;
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning rustpensioen aan een inspecteur;
Overwegende dat dit pensioen op 1 november 2019 zal ingaan;
Overwegende dat er interne kandidaten zijn voor deze functie bij team onthaal en dat beide
kandidaten uit team interventie komen;
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrij te komen functies
noodzakelijk is;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 3 functies van inspecteur van politie vacant te verklaren
conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Overwegende dat wij deze functies expliciet wensen te voorzien voor de interventie;
Gelet op ons besluit van 16 oktober 2018 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op ons besluit van 16 oktober 2018 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 inspecteur
interventie (via werfreserve) – Aanstelling kandidaat (1);
Gelet op ons besluit van 11 december 2018 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op ons besluit van heden houdende aanwerving via mobiliteit van 2 inspecteurs interventie –
Geen aanstelling
Overwegende dat bijgevolg niet alle functies konden ingevuld worden via mobiliteitscycli 2018-03,
2018-04 en 2018-05;
Overwegende dat de 3 niet-ingevulde vacatures opnieuw werden gepubliceerd in mobiliteitscyclus
2019-01;
Overwegende dat in deze procedure overeenkomstig art. VI.II.27bis RPPol een werfreserve zal worden
aangelegd die geldig is tot de datum van publicatie van de tweede navolgende mobiliteitscyclus, in
casu 2019-03;

Overwegende dat de 3 vacante functies inspecteur interventie kunnen ingevuld worden via de aan te
leggen werfreserve;
Overwegende dat indien dit niet mogelijk is wegens uitputting werfreserve een nieuwe publicatie in
mobiliteit wordt voorzien;
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor inspecteur interventie, overeenkomstig de
ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen
van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc;
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten
door de plaatselijke selectiecommissie;
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het
advies inwinnen van een selectiecommissie;
Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te
lassen die uitsluitend werkt;
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt
beschouwd te worden;
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie en dat we deze selectiecommissie willen
aanpassen;
Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden;
Overwegende dat indien de functies niet via de gewone mobiliteit ingevuld kunnen worden wij de
mogelijkheid van de aspirantenmobiliteit wensen te voorzien.
BESLUIT :
Artikel 1
3 FTE inspecteur interventie wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Om deze functies in te vullen wordt beroep gedaan op de werfreserve die zal worden aangelegd in het
kader van mobiliteitscyclus 2019-01 voor de functie van inspecteur interventie.
Artikel 3
Indien deze werfreserve niet toelaat alle functies in te vullen worden de resterende functies
gepubliceerd via mobiliteit.
Artikel 4
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie wanneer een
nieuwe publicatie noodzakelijk is:






Patrick BUSKENS, commissaris, voorzitter
(plaatsvervanger Mathieu BUNKENS, commissaris)
Dave VANHEMEL, hoofdinspecteur
(plaatsvervanger Patrick STEEGEN, hoofdinspecteur)
Wim BOSMANS, commissaris, PZ Limburg Regio Hoofdstad
(Bert PIRON, commissaris, plaatsvervanger, PZ Limburg Regio Hoofdstad)
Linda COX, adviseur, secretaris
(plaatsvervanger Mariëlle LEENDERS, assistent of Vronie WEVERS, assistent)

Artikel 5
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat alle functies in te vullen kan de korpschef beslissen de
resterende functies aan te bieden via de aspirantenmobiliteit.

19. Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie assistent.
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, inzonderheid artikel 44/3;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot
de politiediensten (Exodus);
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op het KB van 6 december 2015 betreffende de consulenten voor de veiligheid en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming
van de gegevens;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale overheden in de politiezones;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus,
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe
werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende
bepaalde interne verschuivingen;

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15quater van 29 januari 2003 houdende verduidelijkingen
inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALogpersoneel
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant
verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 32 van 29 januari 2003 betreffende de richtlijnen en
formaliteiten die moeten gevolgd worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de
personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;
Gelet op ons besluit van 21 juni 2016 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het
administratief en logistiek kader waarin de personeelsformatie werd vastgesteld op 28 FTE, waarvan
13 in niveau C;
Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 1 maart 2019 uit 31 personeelsleden bestaat
waarvan er 14 tot het niveau B behoren;
Overwegende dat bij deze 14 personeelsleden 2 personen via vervangingscontracten tewerkgesteld
zijn en dus niet meegerekend worden bij het bepalen van de invulling van de formatie;
Overwegende dat deze 14 personeelsleden samen 11,7 FTE vormen;
Overwegende dat 1 functie assistent binnen team secretariaat momenteel ingevuld wordt met een
tewerkstelling via 5 verschillende vervangingscontracten;
Overwegende dat dit een hypotheek legt onder de werking en continuïteit van het team aangezien
elke wijziging in het verlofstelsel van de titularis een impact heeft op deze tewerkstelling;
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de vaste invulling van deze functie
noodzakelijk is;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is de functie van 1 assistent vacant te verklaren conform
artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit
van het personeel van de politiediensten;
Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor het team secretariaat;
Overwegende dat voor de selecties van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief
GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een
plaatselijke selectiecommissie ad hoc;
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten
door de plaatselijke selectiecommissie;
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het
advies inwinnen van een selectiecommissie;
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie;

Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te
lassen die uitsluitend werkt;
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt
beschouwd te worden;
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie;
Overwegende dat indien de functie van assistent niet via mobiliteit kan ingevuld worden deze
betrekking, overeenkomstig art. IV.I.37 RPPol zal opengesteld worden via de procedure van externe
statutaire werving;
Overwegende dat er een wervingsreserve zal aangelegd worden die geldig is voor een gelijkwaardige
functionaliteit tot:



bij mobiliteit: de datum van oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus;
bij nieuwe externe statutaire werving: gedurende 2 jaar.

BESLUIT :
Artikel 1
1 FTE assistent wordt via mobiliteit vacant verklaard.
Artikel 2
Indien de functie niet kan ingevuld worden via mobiliteit wordt er overgegaan naar een externe
statutaire aanwervingsprocedure.
Artikel 3
De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
 Linda COX, adviseur, voorzitter
(plaatsvervanger Elke NEYENS, adviseur)
 Marianne PELSSERS, consulent
(plaatsvervanger Tania OLAERTS, consulent)
 Hannah KERKHOFS, adviseur, PZ Carma
(plaatsvervanger Jaak KERKHOFS ,commissaris, PZ Carma)
 Marielle LEENDERS, assistent, secretaris
(plaatsvervanger Veerle EVERTS, assistent)

Besloten zitting
Organisatieondersteuning - HRM
20. Aanwerving via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur interventie – Aanstelling kandidaat.
21. Aanwerving via mobiliteit van 1 hoofdinspecteur interventie (werfreserve) – Aanstelling
kandidaat.
22. Aanwerving via mobiliteit van 1 inspecteur bestuurlijke politie – Aanstelling kandidaat.

23. Aanwerving via mobiliteit van een consulent planning – Aanstelling kandidaat.
24. Externe aanwerving consulent HRM – Aanstelling kandidaat.
25. Externe aanwerving consulent logistiek – Aanstelling kandidaat.
26. Aanwerving via mobiliteit van 2 inspecteurs interventie – Geen aanstelling.
27. Toekenning rustpensioen aan een inspecteur.
28. Toekenning rustpensioen aan een inspecteur.
29. Toekenning tijdelijk rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid aan een
hoofdinspecteur (verlenging).
30. Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid – Toekenning rente aan
een inspecteur.
31. Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid – Toekenning rente aan
een inspecteur.
32. Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid – Toekenning rente aan
een hoofdcommissaris.
Namens de politieraad
de secretaris
Sabine Bervaes

de burgemeester-voorzitter
Marino Keulen

