
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING  VAN DE POLITIERAAD  

 

VAN  17 FEBRUARI 2022 
 

 

 
 

Aanwezig bij de aanvang van de zitting: 

Mevrouw Katrien PARTYKA, burgemeester voorzitter,  

De heer Gino DEBROUX, burgemeester Landen 

De heer Marc WIJNANTS, burgemeester Linter 

De heer Jean-Pierre TAVERNIERS, burgemeester Hoegaarden 

Voor de gemeente Hoegaarden: de heren Filip Havet en Joris Verbaeten  

Voor de stad Landen: mevr. Goedele Anteunis en de heren Johan Cans, Bart-Jan De Vos en Marc Richelle. 

Voor de gemeente Linter: de heren Patrick Bouvin en Joeri Dewelde 

Voor de stad Tienen: de dames Karin Struyf, Lucia Dewolfs en Nicky Martens en de heren Rudi Hendrickx,  

Daniël Vanluyten, Werner Thomas. 

Voor de stad Zoutleeuw: de heer Guy Dumst, de raadsleden. 
 

De heer Stephan GILIS, Korpschef PZ Getevallei 

De heer Pieter HENDRIX, bijzonder rekenplichtige PZ Getevallei 

Mevrouw Liliane VANDEGAER, secretaris PZ Getevallei 

Verontschuldigd:  

De heer Boudewijn Herbots, burgemeester Zoutleeuw en de raadsleden mevr. Nele Daenen en de heren 

Peter Loosen en Jos Mombaers 
 

De burgemeester-voorzitter mevr. Katrien Partyka verklaart de zitting voor geopend. Zij deelt mee dat de 

notulen van de vorige vergadering d.d. 2 december 2021 ter inzage lag van de raadsleden en eveneens 

met de agenda werd meegestuurd en stelt dat indien er geen opmerkingen zijn voor het einde van de 

zitting deze notulen worden goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname van het ontslag van de heer Bart Maes als lid van de Politieraad  

De leden van de politieraad nemen akte van het ontslag van de heer Bart Maes, wonende te 3300 Tienen, 

Herestraat 83 als effectief lid van de Politieraad. 

2.  Installatie en eedaflegging van mevrouw Lucia Dewolfs als effectief lid van de politieraad in opvolging 

van de heer Bart Maes  

De leden van de Politieraad nemen akte van het besluit van de gemeenteraad van de stad Tienen d.d. 7 

januari 2019 waaruit blijkt dat mevr. Lucia Dewolfs werd verkozen als eerste opvolger van de heer Bart 

Maes in de Politieraad. Derhalve dient mevr. Lucia Dewolfs als lid van de Politieraad geïnstalleerd te 

worden. De burgemeester-voorzitter, mevrouw Katrien Partyka verzoekt mevrouw L. Dewolfs de eed voor 

haar af te leggen in volgende termen: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het 

Belgische volk” 

Na deze eedaflegging wordt mevr. Lucia Dewolfs door de burgemeester-voorzitter aangesteld verklaard als 

lid van de Politieraad. De akte van eedaflegging wordt door mevrouw Katrien Partyka, burgemeester-

voorzitter en mevrouw Lucia Dewolfs ondertekend en bij het uittreksel gevoegd 

3.  Kennisname van het ontslag van mevrouw Helena Kinnaert als lid van de Politieraad  

De leden van de politieraad nemen akte van het ontslag van mevrouw Helena Kinnaert, wonende te 3300 

Tienen, Oorbeeksesteenweg 4/002 als effectief lid van de Politieraad. 

4.  Installatie en eedaflegging van mevrouw Nicky Martens als effectief lid van de politieraad in 

opvolging van mevrouw Helena Kinnaert 
De leden van de Politieraad nemen akte van het besluit van de gemeenteraad van de stad Tienen van 26 

november 2020 waarbij mevr. Nicky Martens verkozen werd als eerste opvolger van mevr. Helena Kinnaert 

in de Politieraad. Derhalve dient haar opvolger mevr. Nicky Martens als lid van de Politieraad geïnstalleerd 

te worden. De burgemeester-voorzitter, mevrouw Katrien PARTYKA verzoekt mevrouw . NICKY MARTENS de 

eed voor haar af te leggen in volgende termen: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het 

Belgische volk” 

Na deze eedaflegging wordt mevr. Nicky Martens door de burgemeester-voorzitter aangesteld verklaard als 

lid van de Politieraad. 

De akte van eedaflegging wordt door mevrouw Katrien Partyka, burgemeester-voorzitter en mevrouw Nicky 

Martens ondertekend en bij het uittreksel gevoegd.  
 



5. Kennisname van de tijdelijke afwezigheid omwille van medische redenen van de heer Gerty 

Lintermans, lid van de Politieraad – aanstelling en eedaflegging van zijn vervanger zijnde mevrouw Goedele 

Anteunis 

De leden van de Politieraad nemen akte van het  besluit van de gemeenteraad van de stad Landen d.d. 28 

september 2021 waaruit blijkt dat mevr. Goedele Anteunis werd aangesteld als gemeenteraadslid, en dit 

als  vervanging van de heer Gerty Lintermans die tijdelijk afwezig is. Er wordt akte genomen van het besluit 

van de gemeenteraad van de stad Landen d.d. 25 januari 2022 waarbij de afwezigheid van de heer Gerty 

Lintermans als gemeenteraadslid wordt verlengd  tot en met 31 mei 2022. De leden van de politieraad 

nemen akte van de kennisgeving van de heer Gerty Lintermans dat hij zich gedurende zijn afwezigheid 

tijdelijk wil laten vervangen in de Politieraad. Derhalve dient mevr. Goedele Anteunis als (tijdelijk 

vervangend) politieraadslid geïnstalleerd te worden en dit voor de duur van de afwezigheid van de heer 

Gerty Lintermans.  

De burgemeester-voorzitter, mevrouw Katrien PARTYKA verzoekt mevrouw GOEDELE  ANTEUNIS de eed 

voor haar af te leggen in volgende termen: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het 

Belgische volk”. Na deze eedaflegging wordt mevr. Goedele Anteunis door de burgemeester-voorzitter 

aangesteld verklaard als (tijdelijk vervangend)  lid van de Politieraad en dit voor de duur van de afwezigheid 

van de heer Gerty Lintermans. 
 

6.  Kennisgeving van het besluit van de Gouverneur d.d. 20.12.2021 houdende de goedkeuring van de 

begroting 2022 

De leden van de politieraad nemen kennis van het besluit van de van de Gouverneur d.d. 20.12.2021 

houdende de goedkeuring van de Politiebegroting 2022. 
 

7. Begrotingswijziging nr. 1  Gewone Dienst begrotingsjaar 2022  toelichting Pieter Hendrix 

De leden van de Politieraad besluiten met 74,14%  stemgewicht voor dat de begrotingswijziging nr. 1 van 

de gewone dienst – dienstjaar 2022 wordt goedgekeurd. 
 

8. Vervanging van camera’s van een bestaande ANPR site - Raamcontract 

De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen tot aankoop van camera’s als 

vervanging van een bestaande ANPR-site via intekening op het federale raamcontract. 
 

9. Aankoop van drie samplingtoestellen met toebehoren. Voorwaarden en wijze van gunning 

De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van drie 

samplingtoestellen met toebehoren die zal worden toegewezen volgens een onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 §1, 1°, d), ii) van de wet van 17 juni 2016.  
 

10. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus - 

Vacantverklaring van een betrekking van niveau C – Assistent 

De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van een 

betrekking niveau c – assistent. 
 

11 Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus - 

Vacantverklaring van een betrekking voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst. 

De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van een 

betrekking voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst – taakaccent onthaal. 

 

12. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus - 

Vacantverklaring van een betrekking voor hoofdinspecteur van politie voor interventie/onthaal 

De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van een 

betrekking voor hoofdinspecteur van politie voor interventie/onthaal 
 

13.  Toepassing van de aspiranten-mobiliteit - Vacantverklaring van één betrekking voor inspecteur van 

politie in de interventiedienst/onthaaldienst – 2022-A1. 

De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen één betrekking van inspecteur van 

politie bij de interventiedienst (taakaccent onthaal) bijkomend vacant te verklaren in de aspiranten-

mobiliteit 2022-A1.  

Raadslid Viki Tweepenninckx vervoegt de zitting. 
 

14. Toelichtingsnota huisvesting PZ Getevallei 

Aan de hand van een PP-presentatie geeft de korpschef een uitvoerige toelichting bij het voorstel van het 

RAC gebouw te Tienen als mogelijke locatie voor de huisvesting van het politiekorps van de PZ Getevallei. 
 

De heer Pieter Hendrix, bijzonder rekenplichtige verlaat de zitting 

 



 

BESLOTEN ZITTING 
1    Aanwijzing van één hoofdinspecteur van politie (interventie/onthaal) – Mobiliteitscyclus 2021-05 

2.   Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP)   

3.   Intrekking non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP 

 

De burgemeester-voorzitter Katrien Partyka vraagt aan de raadsleden of er opmerkingen of vragen zijn. De 

raadsleden hebben geen vragen of opmerkingen. De burgemeester-voorzitter verklaart de zitting van de 

politieraad voor gesloten. 

 

ALDUS GEDAAN IN ZITTING DATUM ALS HIERBOVEN 

 

De secretaris         De burgemeester-voorzitter  

Liliane VANDEGAER       Katrien PARTYKA 

 

 

 

  

  
     


