
DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE ‘VOER EN DIJLE’,   GEVORMD 
DOOR DE GEMEENTEN BERTEM, HULDENBERG, OUD-HEVERLEE EN TERVUREN, VAN DE 
ZITTING VAN 07 OKTOBER 2019 

 
 

Aanwezig : 
Jan Spooren,                          burgemeester-voorzitter 
Adri Daniëls,                                      burgemeester 
Danny Vangoidtsenhoven,                     burgemeester 
Joël Vander Elst   burgemeester 
                                          leden van het politiecollege 
 
Bram Bartholomees, Adinda Claessen, Kris 
Debruyne, Luc Decoster, Jan De Keyzer, Herman 
Depré, Geoffroy de Schaetzen, Wouter Fock,  Omer 
Graulus, Patrice Lemaitre, Luc Robijns, Yvette 
Schepers, Robert Steuts, Diane Vander Elst, Mark 
Van Roy 
                                                                  Raadsleden 
 
Peter Vanhoyland, Eerste HCP, korpschef  
 Patricia Peeters, politiesecretaris 
 

Verontschuldigd : Sebastiaan Coudré, Hubert Keyaerts en Yvette Laes 
 
Afwezig : Alexander Binon 
 
Mevr. Adinda Claessen verlaat de vergadering bij het 8ste punt van de openbare zitting. 
 
 

De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20u30. 
 
 
1ste punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 03 juni 2019 
DE POLITIERAAD, 
keurt de notulen van de vergadering van 03 juni 2019 unaniem goed. 
 
 
2de punt 
Kennisgeving zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025 – toelichting 
Mevr. Marjan Vinck, adviseur binnen de politiezone Voer en Dijle geeft toelichting over de 
totstandkoming en de weerhouden prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025 aan de 
hand van een pppresentatie, die aan de politieraadsleden zal overgemaakt worden.  
 
Er wordt toegelicht dat de politiezone Voer en Dijle ruimschoots voldoet met betrekking tot de 
kwantitatieve invulling van de basisfunctionaliteiten.  De strategische doelstellingen worden kort 
toegelicht. 
 
Het zonaal veiligheidsplan werd besproken en goedgekeurd in de zonale veiligheidsraad van 16 
september 2019 en zal voorgelegd worden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. 
 
Omwille van o.a. de vertrouwelijkheid van het zonaal veiligheidsplan wordt dit niet integraal ter 
beschikking gesteld van de politieraadsleden, de evaluatie van de uitvoering ervan zal toegelicht 
worden tijdens de politieraad. 
 
 
3de punt 
Goedkeuring van de begrotingsrekening 2018, de balans op 31 december 2018 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2018 



DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP);  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie (ARPC); 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 
van de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 van 17 maart 2005 betreffende het afsluiten van de 
jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP38bis van 5 oktober 2005 betreffende het afsluiten van de 
jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 
 
Na beraadslaging, 
 
BESLUIT: 
De begrotingsrekening 2018, de balans op 31 december 2018 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2018 van de politiezone Voer en Dijle zijn aangenomen met  
 
82,55 stemmen voor (Bram Bartholomees, Adinda Claessen, Kris Debruyne, Luc Decoster, Jan De 
Keyzer, Herman Depré, Geoffroy de Schaetzen, Wouter Fock, Omer Graulus, Patrice Lemaitre, Luc 
Robijns, Yvette Schepers, Robert Steuts, Diane Vander Elst, Mark Van Roy, Joël Vander Elst, Danny 
Vangoidtsenhoven, Adri Daniël en Jan Spooren) 
0 stemmen tegen 
0 onthouding. 
 

De begrotingsrekening over het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld als volgt (bedragen in EUR): 
 
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)   10 726 633,26 
Vastgestelde uitgaven (gewone dienst)      8 049 393,34 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)       2 677 239,92 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)           12 409,34 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)       2 689 649,26 
 

 
 
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)     862 216,42 
Vastgestelde uitgaven (buitengewone dienst)      846 374,43 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)        15 841,99 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)    135 503,67 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)     151 345,66 
 
 
Het algemeen begrotingsresultaat 2018 van PZ Voer en Dijle bedraagt: 2 693 081,91 EUR. 
 

 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

 
Vaste activa       4 024 347,00 
Vlottende activa       3 788 657,00 

Totaal van de activa        7 813 004,00 
 
 
 



 
Eigen vermogen      4 409 434,00 
Voorzieningen         0,00 
Schulden       3 403 570,00  

Totaal van de passiva      7 813 004,00 
 

 
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018 
 
Exploitatieresultaat                  1 062 231,00 
Uitzonderlijk resultaat           18 365,00 

Resultaat van het dienstjaar     1 080 596,00 
 
 
De overschotten van de begrotingsrekening (gewone dienst) worden in een reservefonds (bouwfonds) 
gestort. 
 
 
4de punt 
Princiepsbeslissing inzake de  financiële meerjarenplanning 2020 – 2025 van de politiezone 
Voer en Dijle 
Jan Spooren, burgemeester – voorzitter, geeft toelichting. 
 
Een politiebegroting bestaat voornamelijk uit personeelskosten en werkingskosten.   
Er werd sinds de opstart van de politiezone Voer en Dijle in 2017 geen indexatie van de gemeentelijke 
dotaties toegepast, er werden overschotten opgebouwd omdat het personeelskader na de fusie niet 
onmiddellijk volledig ingevuld raakte maar in december 2019 zal de personeelsformatie (102 FTE) 
compleet zijn. Een niet-indexatie zou in 2025 tot een enorme toename leiden van de gemeentelijke 
dotaties.  Dit zou niet correct zijn naar de nieuwe legislatuur toe. 
 
De opgebouwde overschotten worden gestort in een reservefonds (bouwfonds) dat zal aangewend 
worden voor de realisatie van een nieuw politiecommissariaat (aankoop grond, inrichting, …) dat zal 
ingebruik genomen worden op 1 januari 2025 (= einddatum bouwfonds). 
 
Indien er zich ondertussen tekorten zouden voordoen zal hiervoor het bouwfonds aangesproken 
worden. 
 
In 2020 zal de politiezone moeten investeren in nieuwe technologieën, zoals servermigratie naar het 
datacenter Leuven, … 
 
Daarom stelt het politiecollege voor om vanaf 2020 een  jaarlijkse indexatieverhoging van de 
gemeentelijke toelage met 2 % toe te passen. 
 
 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP);  
 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 14 juni 2016 inzake de goedkeuring van het protocol met 
Binnenlandse Zaken waarbij in 2019 de investeringsbeslissing opgenomen wordt in de nieuwe 
meerjarenplanning en meerjarenbudget met als objectief het nieuwe politiegebouw nog tijdens de 
lopende legislatuur 2019 - 2024 te bouwen en per 1 januari 2025 in gebruik te nemen; 
 
Overwegende dat het wenselijk is een princiepsbeslissing te nemen met betrekking tot de financiële 
meerjarenplanning 2020 – 2025; 
 
Op voorstel van het politiecollege, 
 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen, 



 
BESLUIT : 
Artikel 1: 
Principieel akkoord te gaan met: 
 

• de jaarlijkse indexatieverhoging van de gemeentelijke toelage aan de politiezone met 2% 
vanaf 2020; 

• de eventuele jaarlijkse overschotten vanaf 2020 in een reservefonds (bouwfonds) te 
transfereren; 

• de eventuele tekorten bij de opmaak van de politiebegroting / politierekening aan te vullen met 
fondsen uit het reservefonds (bouwfonds). 
 

Artikel 2: 
Het beschikbare bedrag in het reservefonds (bouwfonds) zal aangewend worden voor de aankoop 
van de grond voor het nieuwe politiekantoor, de financiering van het politiekantoor (gedeelte), de 
aankoop van meubilair, … en eveneens voor de in artikel 1 punt 3 eventuele aangehaalde tekorten. 
 
 
5de punt 
Kennisneming van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst en nr. 2 – 
buitengewone dienst - dienstjaar 2019 door de toezichthoudende overheid 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het besluit van de toezichthoudende overheid dd. 1 juli 2019 betreffende de 
goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst en nr. 2 – buitengewone dienst – 
dienstjaar 2019. 
 
 

6de punt 
Princiepsbeslissing houdende aankoop van perceel grond op bedrijventerrein “Keiberg-
Vossem” te Tervuren voor de bouw van een politiekantoor voor de politiezone Voer en Dijle 
Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester, geeft toelichting. 
 
Er werd een werkgroep samengesteld bestaande uit : 
Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg, voorzitter, 
Bart Clerckx, tweede schepen gemeente Oud-Heverlee 
Hilde Dekeyser, financieel directeur gemeente Huldenberg 
Peter Vanhoyland, hoofdcommissaris, korpschef politiezone Voer en Dijle 
Herman Devijver, bijzondere rekenplichtige politiezone Voer en Dijle 
Kris Geeraerts, commissaris, diensthoofd recherche politiezone Voer en Dijle 
Nick Janssens, projectleider gemeente Tervuren. 
 
met als opdracht het bouwtraject van het nieuwe politiehuis voor de politiezone Voer en Dijle te 
begeleiden en hiertoe de nodige adviezen te formuleren aan het politiecollege. 
 
Een stuk bouwgrond van ± 40 are, gelegen in Vossem – Keiberg, zal aangekocht worden in de loop 
van 2020 aan ± 175 EUR/m2.  Momenteel worden er wegeniswerken uitgevoerd die vermoedelijk in 
juli 2020 zullen opgeleverd worden. 
 
De grootte van het terrein heeft te maken met het feit dat er bij de bouw van een  politiecommissariaat 
rekening moet gehouden worden met een aantal veiligheidsvoorschriften waaronder een open 
bebouwing, een afgesloten terrein met parking voor personeels- en dienstvoertuigen, rekening 
houdend met vlotte in-en uitrijden en visibiliteit. 
 
De politiezone heeft een bijkomende toelating van de gemeente Tervuren nodig (stedebouwkundige 
projectvergadering) om in deze industriezone een politiecommissariaat te mogen bouwen. 
 
Momenteel is het inrichtingsplan goedgekeurd door de gemeente Tervuren, Interleuven is eigenaar en 
beheert de verkoop van de gronden, de politieraad neemt in deze vergadering een princiepsbeslissing 
om in 2020 tot aankoop van de grond te kunnen overgaan. 
 



Een volgende stap van de werkgroep is het consulteren van o.a. Interleuven, Belfius, KBC en een 
keuze te maken tussen een minimale projectbegeleiding of voor financiering met projectbegeleiding  
( full option) te gaan. 
 
De totale kostprijs wordt geraamd op : 
 
- realisatie gebouw : ± 10.100.000 EUR 
- aankoop grond : ± 700.000 EUR 
- fee : 1,6 à 1,7 % van de nettobouwkost. 
 
 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016, betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten; 

 

Gelet op de wenselijkheid en noodzakelijkheid om een perceel grond aan te kopen, met het oog op de 

bouw van een nieuw politiekantoor voor de Politiezone “Voer en Dijle”; 

 

Overwegende dat er een perceel grond onderhands kan aangekocht worden op het bedrijventerrein 

“Keiberg-Vossem”, te Tervuren, dat eigendom is van de Intercommunale Interleuven – Brouwersstraat 

6, 3000 Leuven – met het oog op de realisatie van de bouw van een politiekantoor, voor de 

Politiezone “Voer en Dijle”; 

 

Overwegende dat voor de aankoop van deze grond, de nodige kredieten in de buitengewone 

politiebegroting 2020 dienen voorzien te worden; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen, 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van een perceel grond op het 

bedrijventerrein “Keiberg-Vossem”, te Tervuren, dat eigendom is van de Intercommunale Interleuven – 

Brouwersstraat 6, 3000 Leuven – met het oog op de realisatie van de bouw van een politiekantoor, 

voor de Politiezone “Voer en Dijle” en dit voor zover de aankoopprijs van deze grond en de 

voorwaarden aanvaardbaar zijn. 

 

Artikel 2:  

De opdracht zal worden gefinancierd door middel van kredieten die in de buitengewone 

politiebegroting 2020 van de politiezone Voer en Dijle zullen worden voorzien. 

 
 
7de punt 
Goedkeuring van de oprichting en uitbating van een nieuw trainingscentrum in het 
arrondissement Leuven te Goetsenhoven 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad d.d. 22.01.2019 onder nummer 0010782; 



 
Overwegende dat Interleuven als dienstverlenende vereniging tot doel heeft de deelnemers bij te staan 
bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, de samenwerking 
tussen deelnemers te bevorderen en het nemen van initiatieven voor de ontwikkeling van de deelnemers 
en dit binnen diverse beleidsdomeinen en dit tevens met betrekking tot de organisatie en uitbating van 
een intergemeentelijke trainingscentrum voor politiediensten (artikel 3 statuten IL); 
Dat het gebouw, Aarschotsesteenweg 210 te Leuven, waarin de huidige schietstand is ondergebracht,  
door de provincie Vlaams-Brabant is verkocht aan “EcoWerf” die het pand aangekocht heeft  om het te 
integreren in haar masterplan voor de vernieuwing en uitbreiding van de site aldaar; 
 
Dat de bestaande site door de politiediensten nog kan worden gebruikt tot de realisatie van het 
nieuwe trainingscentrum te Goetsenhoven; 
 
Dat aldus de nood bestond voor het oprichten van een nieuwe trainingscentrum en dit binnen het 
beperkte tijdskader; 
 
Dat Interleuven op vraag van en in overleg met de deelnemers, projecten in eigen beheer kan 
realiseren en als intergemeentelijke dienstverlenende vereniging dan ook het best geschikt is om, 
namens en ten behoeve van de aangesloten deelnemers, te zorgen voor de oprichting van een nieuw 
trainingscentrum; 
 
Dat Interleuven over een jarenlange ervaring (53 jaar) beschikt met betrekking tot de realisatie van 
bouwprojecten en de ontwerpen door de eigen diensten kan laten opmaken en opvolgen; 
 
De inplanting van het trainingscentrum is voorzien en in uitvoering op de eigen terreinen van 
Interleuven die hiertoe werden verworven van het Ministerie van Defensie; 
 
Gegeven de Omzendbrief GPI 48  dd. 17.03.2006 — betreffende de opleiding en training in 
geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten; 
 
Dat de PZ te kennen geven dat zij volgens de Welzijnswet dienen in te staan, voor de vorming, 
opleiding en bijscholing van politiemensen onder meer op het vlak van het gebruik van vuurwapens, 
gevechtstechnieken en tactische trainingen en hiertoe noodzakelijkerwijze dienen te beschikken over 
aangepaste faciliteiten; 
 
Dat dit alle  betrokken politiezones aanbelangt;  
 
Dat het Overleg van de Korpschefs van het Arrondissement Leuven (OKAL) dd. 12.02.2015 en 
21.03.2019 kennis heeft genomen van de plannen van Interleuven welke ook werden besproken 
tijdens meerdere vergaderingen van het Burgemeestersoverleg regionale samenwerking arr. Leuven; 
 
Dat Interleuven dan ook heeft beslist om in eigen beheer te zorgen voor het ontwerp en de oprichting 
van het nieuwe trainingscomplex en al een aanvang heeft genomen sinds 01.01.2019 waarbij het 
einde van de bouwwerken is voorzien maart/april 2020; 
 
Dat, gelet op de uitzonderlijke uitgaven die de oprichting van voormeld centrum met zich meebrengt, 
aan alle gebruikers  de financieringskost (investeringstoelage) zal worden opgenomen in de 
gebruikersprijs van het trainingscentrum; 
 
Beschikbaarheid is als volgt bepaald:  

• Drie tijdsblokken:  
voormiddag 08:00 tot 12:00 uur 
namiddag 12:30 tot 16:30 uur  
avond 17:00 tot 19:00 uur  

• Max. 36 personeelsleden / tijdsblok van 4 of 2 uur   
 
Kostprijs  

• Ganse trainingscomplex 1250,00€ per tijdsblok van 4 uur (AM – PM)  

• Ganse trainingscomplex 625,00€ per tijdsblok van 2 uur (PM 17-19 uur)  

• Compartiment vuurwapen: 750,00€/4 uur,  375,00€/2 uur  



• Compartiment niet vuurwapen: 150,00€/4 uur, 75,00€/2uur  

• Compartiment tactiek: 400,00€/4uur, 200,00€/2 uur    
 
Dat de investering is gebaseerd op de deelname van alle 10 Politiezones (deelnemers) in Oost-
Brabant waarbij de ingebruikname van het nog op te richten trainingscentrum dient plaats te vinden na 
de realisatie van het nieuwe trainingscentrum; 
 
Dat de exploitatietoelage jaarlijks zal worden bepaald op basis van een open boekhouding en dat al 
het mogelijke zal worden gedaan om de exploitatiekost op een aanvaardbaar niveau te houden in 
samenspraak met alle politiezones; 
 
Dat Interleuven wel over de zekerheid dient te beschikken dat minstens de bij haar aangesloten 
politiezones (deelnemers) zullen gebruikmaken van het trainingscentrum; 
 
Dat aan de politieraad aldus wordt gevraagd om zich hiertoe te engageren voor een periode, later ook 
vermeld bij het onderschrijven van een gebruikersovereenkomst; 
 
Op voorstel van het politiecollege;  
 
Na beraadslaging, 
 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen, 
 
B E S L U I T: 
Artikel 1: 
De politieraad gaat akkoord met de oprichting en exploitatie van een nieuw trainingscentrum te 
Goetsenhoven door Interleuven waarvan de voorwaarden en modaliteiten nog verder dienen te 
worden bepaald. 
 
Artikel 2: 
De politieraad gaat akkoord om de politiezone gebruik te laten maken van het nieuwe 
trainingscentrum te Goetsenhoven in een samenwerking met andere politiezones. 
Er zal dan gebruik gemaakt worden van het ganse trainingscomplex.  
 
Voor de periode van ingebruikname van het trainingscentrum tot en met 31.12.2025 (*stilzwijgende 
verlenging voor volgende beleidsperiode). 
 
Artikel 3: 
Het politiecollege wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing. 
 

 
8ste punt 
Principiepsbeslissing tot toetreding tot de interlokale vereniging it-punt en goedkeuring van de 
statuten en het huishoudelijk reglement van it-punt 
DE POLITIERAAD, 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur (hierna DLB); 

  

Overwegende dat het Autonoom Provinciebedrijf VERA, met maatschappelijke zetel te 3018 Leuven-

Wijgmaal, Vaartdijk 3/001, de samenwerking tussen de lokale besturen in Vlaams-Brabant op het vlak 

van informatica en eGovernment wenste te versterken door de oprichting van een kostendelende 

vereniging onder de vorm van een interlokale vereniging met de naam it-punt; 

  

Overwegende dat it-punt is opgericht op 23 februari 2016 door VERA samen met de volgende 

stichtende leden: Bekkevoort, Boortmeerbeek, Geetbets, Kampenhout, Keerbergen, Machelen, 

Oud-Heverlee, Rotselaar en Steenokkerzeel; 



Overwegende dat it-punt een samenwerking tot stand brengt tussen besturen met het oog op de 

digitalisering van dienstverlening, een taak van algemeen belang die op alle besturen gezamenlijk 

rust; 

  

Overwegende dat de vereniging zich tot doel stelt haar leden te ondersteunen op het vlak van e-

government en informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde IT- 

dienstverlening; dat it-punt daarbij functioneert als een kostendelende vereniging waaraan 

opdrachten  binnen een horizontale samenwerking rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd; 

  

Overwegende dat it-punt al haar werkzaamheden verricht ten behoeve van de deelnemers; 

Overwegende dat de geografische omvang van deze werkzaamheden in hoofdzaak beperkt blijft tot 

het grondgebied van de deelnemende besturen; 

  

Overwegende dat de vereniging uitsluitend beheerst wordt door doelstellingen en overwegingen van 

algemeen belang en geen commerciële doelstelling heeft; 

  

Overwegende dat de vereniging alle daden, handelingen of verrichtingen kan stellen, welke 

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn de verwezenlijking 

ervan te begunstigen; 

  

Overwegende dat de vereniging betrekkingen kan aangaan met ondernemingen in de privésector op 

voorwaarde dat deze strikt bijkomstig blijven ten opzichte van haar maatschappelijk doel; 

  

Overwegende dat er eind 2018 reeds 40 besturen lid waren van it-punt (Asse, Bekkevoort, Bertem, 

Boortmeerbeek, Galmaarden, Geetbets, Grimbergen, Haacht, Hoeilaart, Holsbeek, 

Hulpverleningszone Oost, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaken, Kraainem, 

Landen, Lennik, Linkebeek, Machelen, Oud-Heverlee, Rotselaar, Steenokkerzeel, Scherpenheuvel-

Zichem, Tremelo, Wemmel, Zaventem en Zoutleeuw; OCMW Halle, OCMW Leuven en Zorg Leuven; 

en de politiezones BHK, BRT, Demerdal, Dijledal, HerKo, Leuven, Tienen-Hoegaarden en Zaventem) 

en dat nieuwe leden zullen toetreden in 2019; 

  

Overwegende dat momenteel 12 OCMW-besturen via het lidmaatschap van hun gemeente beroep 

doen op it-punt; 

Overwegende dat de Politiezone Voer en Dijle geen technisch beheerder voor de informatica in dienst 

heeft maar dat er extra ondersteuning nodig is op het vlak van informatieveiligheid en dagelijkse 

werking van de ICT-dienst; 

Overwegende dat de Politiezone Voer en Dijle momenteel informatieveiligheidsdiensten en ICT-

ondersteunende diensten afnemen van VERA; 

Gelet op de verdere toename van ICT-projecten in 2020, meer bepaald de mogelijke servermigratie 

naar het datacenter PZ Leuven en de gewenste continuïteit in de ondersteuning van de ICT-dienst; 

Gelet op de gecoördineerde statuten dd. 14 juni 2017 en het huishoudelijk reglement van it-punt in 

bijlage; 

 

Gelet op het principieel akkoord van het politiecollege, in zitting van 26 augustus 2019, om diensten af 

te nemen van it- punt, mits goedkeuring door de politieraad van Voer en Dijle van de toetreding tot it- 

punt; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

  

Na beraadslaging, 

Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen, 

 

  



BESLUIT: 

Artikel 1: 

De Politiezone Voer en Dijle stemt principieel in met deelname aan en toetreding tot de interlokale 

vereniging ‘it-punt’. 

 

Artikel 2: 

De gecoördineerde statuten d.d. 14 juni 2017 en het huishoudelijk reglement van de interlokale 

vereniging ‘it-punt’, zoals bijgevoegd bij onderhavige beslissing en er integraal deel van uitmakend, 

worden goedgekeurd. 

 

Artikel 3: 

Het lidmaatschap van de Politiezone Voer en Dijle is onder voorbehoud van goedkeuring door de 

bestaande leden van de interlokale vereniging ‘it- punt’. 

 

Artikel 4: 

Het lidmaatschap van de Politiezone Voer en Dijle, met de interlokale vereniging ‘it- punt’ gaat in vanaf 

1 januari 2020. 

 

Artikel 5: 

Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing. 

  

Artikel 6: 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de interlokale vereniging ‘it-punt’. 

  

Artikel 7: 

Deze beslissing is onderworpen aan de toepassingen van het bestuurlijk toezicht.  
 

9de punt 
Aanduiding van de vertegenwoordigers van de politiezone in de bestuursorganen van IGO div.  
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur; 
 
Gelet op het officiële verzoek van de politieraad van de politiezone Voer en Dijle van 11.09.2019 tot 
toetreding tot IGO div.;  
 
Gelet op de goedkeuring van de Algemene Vergadering van IGO div van 28.06.2019 tot toetreding 
van de politiezone Voer en Dijle;  
 
Gelet op artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur dat bepaalt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van lid van één van de andere organen; 
 
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de 
algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de 
politiezone dient de politieraad een vertegenwoordiger aan te duiden.  Een deelnemer kan haar 
vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur aanduiden. De vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de bevoegde raad van de deelnemer 
gebeuren; 
 
Gelet op artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO wordt de politiezone 
Voer en Dijle in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter;  
 
Gelet op artikel 442, §1, 1° van het decreet lokaal bestuur en gelet op artikel 31 van de statuten van 
de intergemeentelijke vereniging IGO kan een algemeen comité opgericht worden dat de verbinding 
tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering vormt. Elke deelnemer heeft 1 lid in het 
algemeen comité. Voor de politiezone wordt het lid van het algemeen comité voorgedragen door de 
politieraad en nadien bij geheime stemming benoemd door de algemene vergadering. De voorzitter en 
de ondervoorzitters van de raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het algemeen comité; 



Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraadslaging, 
 
Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen, 
 
BESLUIT : 
Artikel 1: 
De politieraad beslist om de heer Adri Daniëls voor te dragen als afgevaardigde voor de algemene 
vergadering van IGO div.  De heer Adri Daniëls zal de politieraad Voer en Dijle vertegenwoordigen 
voor de restduur van zijn mandaat. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
voor elke algemene vergadering door de politieraad gebeuren.  
 
Artikel 2 : 
De heer Danny Vangoidtsenhoven wordt door de politieraad, tot de algemene vergadering volgend op 
de vernieuwing van de gemeenteraad, voorgedragen als lid van het algemeen comité van de 
intergemeentelijke vereniging IGO. 
 
 
10de punt 
Bekrachtiging van het politiecollegebesluit van 17 juni 2019 betreffende de bijzondere 
algemene vergadering van Interleuven – verlenging bestaansduur – aanduiding 
vertegenwoordiger 
DE POLITIERAAD, 
bekrachtigt het politiecollegebesluit van 17 juni 2019 betreffende de bijzondere algemene vergadering 
van Interleuven – verlenging bestaansduur en aanduiding van een vertegenwoordiger. 
 
 
11de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 17 juni 2019 betreffende de dringende externe 
werving van een burgerpersoneelslid niveau C met een arbeidsovereenkomst van bepaalde 
duur 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 17 juni 2019 betreffende de dringende externe werving 
van een burgerpersoneelslid niveau C met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 
 
 
12de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 17 juni 2019 betreffende de vacantverklaring 
van een hoofdinspecteur wijkwerking, twee hoofdinspecteurs interventie, een inspecteur 
wijkwerking en een inspecteur interventie 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 17 juni 2019 betreffende de vacantverklaring van een 
hoofdinspecteur wijkwerking, twee hoofdinspecteurs interventie, een inspecteur wijkwerking en een 
inspecteur interventie. 
 
 
13de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 16 september 2019 betreffende de werving van 
één personeelslid van het basiskader van de lokale politie volgens het aanwervingsconcept 
van omzendbrief GPI73 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 16 september 2019 betreffende de werving van één 
personeelslid van het basiskader van de lokale politie volgens het aanwervingsconcept van 
omzendbrief GPI 73. 
 
 
 
 
 



14de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 16 september 2019 betreffende de 
vacantverklaring van een inspecteur wijkwerking, twee hoofdinspecteurs interventie en een 
inspecteur interventie 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 16 september 2019 betreffende de vacantverklaring 
van een inspecteur wijkwerking, twee hoofdinspecteurs interventie en een inspecteur interventie. 
 
 
15de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 26 augustus 2019 betreffende de verkoop van 5 
bromfietsen/scooters van de politiezone Voer en Dijle 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 26 augustus 2019 betreffende de verkoop van 5 
bromfietsen/scooters van de politiezone Voer en Dijle. 
 
 
16de punt 
Kennisneming van het politiecollegebesluit van 16 september 2019 betreffende de verkoop van 
5 bromfietsen/scooters van de politiezone Voer en Dijle – toewijzing 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 16 september 2019 betreffende de toewijzing inzake de 
verkoop van 5 bromfietsen/scooters van de politiezone Voer en Dijle. 
 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Debruyne vraagt om de stand van zaken betreffende de bestemming van de dotaties uit het 
verkeersboetefonds nadat de snelheidsovertredingen met GAS beboet zouden kunnen worden. 
 
 De korpchef heeft hier geen nieuws over. 
 
Raadslid Luc Robyns stelt dat er steeds meer klachten worden geformuleerd inzake snelheid op 
landelijke wegen. 
 

De korpschef antwoordt dat de controles voornamelijk gebeuren op gewest- en 
verbindingswegen en verzamelwegen.  Dit werd afgesproken met het politiecollege.  
Daarnaast wordt de politiezone beperkt in haar verbalisering door de quota die opgelegd zijn 
door het parket. 
 

Raadslid de Schaetzen vraagt om de hoedanigheid van it-punt. 
 

It-punt is  een interlokale vereniging, opgericht door Vera, die een samenwerking tot stand 
brengt met het oog op de digitalisering van dienstverlening en die haar leden ondersteunt op 
het vlak van e-government en informatiebeheer en functioneert daarbij als kostendelende 
vereniging. 

 


