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Bekendmaking besluiten 

 
           

POLITIERAAD  
 
11 februari 2020 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 

ADMINISTRATIEF 

 

 

1. Notulen van de vergadering van de politieraad van 19 november 2019. 
 

▪ De raad keurt eenparig de notulen van de vergadering van 19 november 2019 goed.     
 

 

FINANCIEN  

 

2. Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van Limburg dd. 7 november 2019 
betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018. 

 
▪ De gouverneur van Limburg heeft, bij besluit van 7 november 2019, de jaarrekening van de 

politiezone Kempenland voor het dienstjaar 2018, goedgekeurd.  

▪ De raad neemt hiervan kennis.  
 

3. Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van Limburg dd. 5 december 2019 
betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 2019-01 in gewone en 

buitengewone dienst.  

 
▪ De gouverneur van Limburg heeft, bij besluit van 5 december 2019, de begrotingswijziging nr. 

2019-01 in gewone en buitengewone dienst, goedgekeurd.  
▪ De raad neemt hiervan kennis.  

 
4. Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van Limburg dd. 12 december 

2019 betreffende de goedkeuring van de politiebegroting voor het dienstjaar 

2020. 
 

▪ De gouverneur van Limburg heeft, bij besluit van 12 december 2019, de politiebegroting voor 
het dienstjaar 2020 goedgekeurd.  

▪ De raad neemt hiervan kennis.  

 
5. Stemgewicht voor de leden van de politieraad.  

 
▪ In het politiecollege beschikt elke burgemeester over een aantal stemmen naar evenredigheid 

van de minimum politiedotatie die zijn  gemeente  in de meergemeentezone inbrengt. 
▪ In de politieraad volgt de stemmenverdeling bij de stemmingen over de vaststelling van de 

begroting, begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen eveneens hetzelfde principe.  

▪ De verdeling van de stemmen moet worden herzien tijdens de eerste politieraad van elk jaar 
(ministeriële omzendbrief van 12-10-2007 – Min. Binnenlandse Zaken).  

▪ De stemmenverdeling is een afspiegeling van de gemeentelijke dotaties die blijken uit de 
laatste goedgekeurde zonale rekening.   

▪ Voor onze zone wordt deze berekening van de stemmenverdeling gebaseerd op de 

goedgekeurde zonale rekening van 2018. 
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  
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PERSONEEL 

 
 

6. Calog personeel. Vacantverklaring van een contractuele functie niveau B – ICT in 

de logistieke dienst van de politiezone Kempenland.  
 

▪ De politiezone beschikt sinds 2008 over een ICT-consulent die werd aangeworven voor het 
onderhoud van het computerpark.  

▪ De omvang van het informaticapark is in de loop van de jaren enorm gegroeid.  
▪ Er zijn zeer veel technologieën, ontwikkelingen, software, hardware, enz. bijgekomen, 

waardoor het onmogelijk is om dit nog door 1 persoon te laten uitvoeren.  

▪ Deze evolutie zal zich in de komende jaren verderzetten en het werk zal alleen maar 
uitbreiden.  

▪ De adviseur logistiek stelt vast dat er nood is aan de aanwerving van een tweede ICT-
consulent, die mee het toenemende werkaanbod kan opvangen. De aanwerving van een ICT-
consulent wordt gedaan in niveau B.  

▪ Een functieprofiel werd opgesteld.  
▪ De ICT-consulent wordt aangeworven op contractuele basis met een contract van twee jaar, 

verlengbaar na positieve evaluatie.  
▪ De raad keurt eenparig goed.  

 
7. Operationeel personeel. Vacantverklaring van twee functies van inspecteur via de 

volgende mobiliteitsronde.   
 

▪ De politieraad heeft in de mobiliteitsronde 2019-03 een vacantverklaring gedaan van drie 
inspecteurs. Er werd invulling gegeven aan twee functies.  

▪ Door interne verschuiving komt er een functie van inspecteur in de dienst operaties vacant. 
▪ In het belang van de dienst worden deze beide openstaande functies vacant verklaard via de 

volgende mobiliteitsronde.  

▪ Voldoende budget werd voorzien in de begroting 2020. 

▪ De raad keurt eenparig goed.  
 

 
GESLOTEN ZITTING 

 
 

PERSONEEL 

 
 

8. Operationeel personeel. Toekenning van een blijvende invaliditeit t.g.v. een 
arbeidsongeval.  

 

9. Operationeel personeel. Goedkeuring van de pensionering van een personeelslid.  
 

10. Calog personeel. Vaststelling van de indisponibiliteit van een personeelslid. 
Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 16 december 2019.  

 

 


