Vergadering van de politieraad op woensdag 28 oktober 2015
De vergadering wordt geopend om 20:00 uur
Aanwezig:

Maurice Webers - burgemeester-voorzitter
Fons Verwimp, Dirk De Vis vanaf punt 05 - burgemeesters
Liesbeth Borejko, Ronald Carmans, Katia Di Lernia, Guido Feyen, Jessica
Pauwels vanaf punt 05, Walter Peelmans, Nancy Sanen, Bert Schoofs, Guido
Steurs, Ömer Ünlü, Eric Vangeel, Farid Van Geldorp, Jan Vanhamel, Leonie
Vanhoudt, Paula Van Sweevelt, Abdulkadir Yilmaz - raadsleden
Bertie Hamaekers - korpschef
Daniel Carlucci - secretaris

Verontschuldigd:

Diepvens Maurice, Eens Karolien, Mortier Arne - raadsleden

De vergadering is openbaar.
De voorzitter verwelkomt de leden en geeft de verontschuldigingen weer.
01.

Kennisgeving van de beslissing van de gemeenteraad van Ham d.d. 8 oktober 2015
houdende de eedaflegging van de opvolger binnen de gemeenteraad ingevolge
tijdelijke verhindering wegens medische redenen van politieraadslid Peter Naegels.

DE POLITIERAAD,
De politieraad neemt kennis van het besluit van 8 oktober 2015 van de gemeenteraad van de
gemeente Ham met betrekking tot de tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Peter Naegels –
tevens politieraadslid- wegens medische redenen voor de periode van 16.09.2015 tot en met
31.12.2015.

02.

Eedaflegging en installatie van een politieraadslid.

DE POLITIERAAD,
De voorzitter verwelkomt het nieuw politieraadslid dat tijdelijk het mandaat zal opnemen. Hij vraagt
hem om de voorgeschreven eed af te leggen.
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid de artikelen 14, 15, 17 en 20bis, 22;
Gelet op het besluit van 8 oktober 2015 van de gemeenteraad van de gemeente Ham met betrekking
tot de tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Peter Naegels wegens medische redenen voor de
periode van 16.09.2015 tot en met 31.12.2015;
Overwegende dat het lid van de politieraad dat in de gemeenteraad wegens verhindering wordt
vervangen, van rechtswege wordt vervangen in de politieraad voor dezelfde duur;
Overwegende dat de kandidaten die als opvolgers van een verkozen effectief lid werden
voorgedragen, van rechtswege de opvolgers zijn van voornoemde lid;
Overwegende dat de heer Farid Van Geldorp de eerste opvolger is van politieraadslid Peter Naegels;
Overwegende dat de effectieve leden van de politieraad geen bloed- of aanverwanten mogen zijn tot
en met de tweede graad, noch door de echt verbonden zijn. Aanverwantschap die evenwel na de
verkiezing tot stand komt onder de leden van de raad, stelt geen einde aan hun mandaat;
Overwegende dat de heer Farid Van Geldorp de voorgeschreven eed:
“IK ZWEER GETROUWHEID AAN DE KONING, GEHOORZAAMHEID AAN DE GRONDWET EN
AAN DE WETTEN VAN HET BELGISCHE VOLK” aflegt in handen van de voorzitter;
Overwegende dat door de eedaflegging en ondertekening van de bijhorende akte het politieraadslid
tevens op eer verklaart nog steeds te voldoen aan de vereisten van de verkiesbaarheid en zich niet te
bevinden in een geval van onverenigbaarheid;
BESLUIT:
Artikel 1.- De politieraad neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling van de heer Farid Van
Geldorp als effectief lid van de politieraad voor de periode van 16.09.2015 tot en met 31.12.2015.

Artikel 2.- Onderhavig politieraadsbesluit zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
en aan de belanghebbende.
03.

Kennisgeving van het ontslag van mevrouw Karolien Eens als politieraadslid.

DE POLITIERAAD,
Gelet op artikel 20 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikels 19, 20 en 21bis;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tessenderlo van 2 januari 2013
betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad;
Gelet op het besluit van de politieraad van 1 februari 2013 betreffende de eedaflegging en de
aanstelling van de politieraadsleden;
Gelet op het schrijven van mevrouw Karolien Eens, politieraadslid, d.d. 15 oktober 2015, waarbij zij
aan de leden van het politiecollege en de politieraad meedeelt dat zij ontslag neemt als politieraadslid;
Gelet op het schrijven van mevrouw Kathleen Brusseleers, eerste opvolger, d.d. 15 oktober 2015 dat
zij afziet van het mandaat als plaatsvervangend politieraadslid;
Gelet op het schrijven van de heer Wouter Janssen, tweede opvolger, d.d. 15 oktober 2015 dat hij
afziet van het mandaat als plaatsvervangend politieraadslid;
Overwegende dat ontslagnemend politieraadslid Karolien Eens momenteel geen opvolgers meer heeft
in de politieraad;
Overwegende dat wanneer een effectief lid vóór het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te
maken van de politieraad en hij/zij geen opvolger of opvolgster heeft, alle nog in functie zijnde
gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk
een kandidaat-effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers kunnen voordragen. In dit geval
worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht;
Overwegende dat het lid dat ontslag neemt zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd;
Overwegende dat de opvolger of het ter plaatsvervanging verkozen lid het mandaat van het lid dat hij
opvolgt voleindigt;
BESLUIT:
Artikel 1.- De politieraad neemt akte van de aanvraag van het ontslag van politieraadslid Karolien
Eens. Het ontslag zelf zal ingaan vanaf de beëdiging van haar opvolger.
04.

P.V. van kasnazicht van het 2de kwartaal 2015.

DE POLITIERAAD,
De politieraad neemt kennis, overeenkomstig artikel 131 van de nieuwe gemeentewet, van het procese
verbaal van kasnazicht van het 2 kwartaal 2015.
Het te verantwoorden en het verantwoorde vermogen bedraagt 2.780.471,43 euro.
05.

Begrotingswijziging nummers 01 en 02 van het dienstjaar 2015.

DE POLITIERAAD,
Op vraag van de voorzitter geeft de bijzondere rekenplichtige toelichting bij de voorgestelde
begrotingswijziging. De bijzondere rekenplichtige merkt op dat bij de begrotingswijziging de cijfers van
de jaarrekening worden verwerkt in het geheel. Vervolgens geeft hij achtergrond bij de stijging van de
gewone ontvangsten. De ontvangsten van het lopend dienstjaar worden verlaagd ten gevolge van de
actualisering van de concrete uitgaven (verlaging met 15.257 EUR), terwijl de ontvangsten over de
vorige dienstjaren duidelijk worden verhoogd naar aanleiding van de regularisatie van de sociale
toelagen 2010-2014 (11.475 EUR) enerzijds en de afrekening van het verkeersveiligheidsfonds 20092010 (286.196 EUR) anderzijds. Dit is positief nieuws voor de politiezone. Als hij kijkt naar de gewone
uitgaven op het lopend jaar is er een sterke daling merkbaar (448.950 EUR minder). Deze daling komt
voornamelijk tot stand door: de actualisering van de personeelsbegroting (-289.300 EUR), de
verlaging van de verzekeringsbudgetten (-47.000 EUR) en de actualisering van de werkingsbudgetten
(vb. geen opendeurdag in 2015). De gewone uitgaven over de vorige dienstjaren worden verhoogd
met 83.078 EUR ten gevolge van de terugbetaling van een gedeelte federale basistoelage 2014
(verkeerde indexatie) en een aantal regularisaties van looncomponenten. Het resultaat van de
rekening 2014 en de voorgestelde begrotingswijziging maken dat bijkomend 1.040.000 EUR aan het
gewoon reservefonds kan worden toegevoegd. Dit in tegenstelling tot de eerst voorziene onttrekking

van 124.500 EUR uit dit fonds. De overboeking van de gewone dienst naar de buitengewone dienst
daalt ook met 42.000 EUR.
Raadslid Vanhamel stelt vast dat er hier vooral een goed-nieuws-show wordt gebracht. Als hij kijkt
naar de verlaging van de personeelskosten, ziet hij een sterke daling van de nacht- en weekenduren.
Hij had graag hierover meer toelichting gehad. Verder stelt hij vragen bij de situatie dat de politiezone
–hoewel het beschikt over een sterke reservepositie- toch de ontvangsten van interesten sterkt
verlaagd.
Aangaande de kredietintresten merkt de bijzondere rekenplichtige op dat er eerste sprake was van
twee rentevoeten die meespeelden. Enerzijds de rente op het reservefonds en anderzijds de rente
inzake de middelen voor het pensioenfonds. De middelen van het pensioenfonds echter worden nu
niet meer in de begroting opgenomen, maar zijn ondergebracht in een apart en losstaand
pensioenfonds. De rente die hierop gecreëerd wordt, blijft in dit fonds en zorgt mee voor de groei van
de kapitaalsbasis. Dit fonds wordt professioneel beheerd en kent een minimum-opbrengstgarantie.
Concreet bekent dit dat deze renteopbrengst niet meer in de jaarrekening voorkomt. Anderzijds speelt
ook het gegeven dat de te verwachte renteopbrengst op het gewoon reservefonds wordt aangepast
aan de actuele marktrente. Deze is nu eenmaal historisch laag. De bijzonder rekenplichtige merkt
hierbij op dat het vandaag zelfs niet abnormaal is dat hele grote bedrijven moeten betalen om hun
grote kapitaalreserves bij een bankinstelling te kunnen bewaren. De Europese marktrente creëert
deze marktsituatie. Met betrekking tot de vraagstelling over de personeelsbudgetten antwoorden de
bijzondere rekenplichtige en de korpschef dat dit een weerspiegeling is van de reorganisatie. Hierdoor
worden de basisbudgetten bijgesteld, maar stijgt anderzijds de flexibiliteit in het kader van de
inzetbaarheid op het terrein.
Raadslid Carmans wil graag meer toelichting bij de op pagina 2 vermelde creditnota’s en
creditinteresten. De bijzonder rekenplichtige geeft aan dat het enerzijds gaat om de ontvangen
ristorno van de verzekeringen en dat dit niet op voorhand duidelijk is. Verder slaan de vermelde
creditintresten op de besproken daling van de opgenomen interesten binnen de begroting.
Na de toelichting gaat de voorzitter over tot de stemming.
De politieraad neemt kennis van de begrotingswijziging nrs. 01-gewone dienst en 02-buitengewone
dienst van de begroting van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo over dienstjaar 2015;
Gelet op artikel 24 en 26 van de wet GPI van 7 december 1998;
Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 16 oktober 2015;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 16 oktober 2015;
Overwegende dat de begroting van de politiezone over dienstjaar 2015 rekening houdend met deze
begrotingswijziging als volgt sluit:
Begrotingswijziging nr. 01-gewone dienst
Samenvattingstabel begrotingswijziging :
Volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging

Algemeen
begrotingsresultaat 2014

Verhoging (+)

Verlaging (-)

0,00

Na de
voorgestelde
wijziging

202.819,59

478.413,52

681.233,11

Ontvangsten eigen dj.

10.674.985,00

32.643,00

Uitgaven eigen dj.

10.309.516,00

37.350,00

486.300,00

9.860.566,00

0,00

297.671,00

0,00

297.671,00

Begrotingswijziging 2015

Ontvangsten vorige dj.

47.900,00 10.659.728,00

Uitgaven vorige dj.

350.452,00

83.078,00

0,00

433.530,00

Ontvangsten
overboekingen

124.500,00

0,00

124.500,00

0,00

Uitgaven overboekingen

341.750,00

1.040.000,00

42.000,00

1.339.750,00

- 202.233,00

- 830.114,00

- 355.900,00

- 676.447,00

Geraamd resultaat van
de begroting 2015

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2015:

4.786,11

Begrotingswijziging nr. 02-buitengewone dienst
Samenvattingstabel begrotingswijziging:
Volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Algemeen
begrotingsresultaat 2014

Verhoging (+)

Verlaging (-) Na de
voorgestelde
wijziging

460,78

2.355,94

0,00

2.816,72

0,00

500,00

0,00

500,00

341.750,00

12.000,00

51.350,00

302.400,00

Ontvangsten vorige dj.

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgaven vorige dj.

0,00

0,00

0,00

0,00

341.750,00

0,00

42.000,00

299.750,00

0,00
0,00
0,00
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van
de begroting 2015
0,00
-11.500,00
- 9.350,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2015:

0,00

Begrotingswijziging 2015
Ontvangsten eigen dj.
Uitgaven eigen dj.

Ontvangsten
overboekingen

- 2.150,00
666,72

BESLUIT met 69,3335 stemgewicht voor, 0 stemgewicht tegen en 17,7499 stemgewicht onthouding:
Enig artikel.- De begrotingswijzigingen 01-gewone dienst en 02-buitengewone dienst van de begroting
van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo over dienstjaar 2015 wordt goedgekeurd.

06.

Verkoop van buitenverkeergestelde voertuigen.

DE POLITIERAAD,
Op vraag van de voorzitter geeft de politiesecretaris toelichting bij het dossier. De politiesecretaris
verduidelijkt dat het hier om de verkoop gaat van 7 buiten-verkeer-gestelde voertuigen. Het gaat
hierbij om oude dienstvoertuigen en bromfietsen. Voor de verkoop moet toestemming gevraagd
worden aan de politieraad. De verkoop van de voertuigen zal aan een aantal opkopers worden
kenbaar gemaakt. De voetuigen worden ontmanteld van alle politiekenmerken.
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
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,
inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat 7 voertuigen niet meer geschikt zijn voor dienstgebruik wegens ouderdom of slijtage
en dat het bijgevolg aangewezen is de voertuigen uit het patrimonium van de politiezone te
verwijderen.
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Over te gaan tot de verkoop van 7 buitendienstgestelde voertuigen, nader gespecificeerd in
de tabel in bijlage.
Artikel 2.- De verkoop zal gebeuren door middel van een bevraging bij diverse potentiële kopers, de
gunning zal per voertuig toegewezen worden aan de hoogst biedende persoon.
Artikel 3.- Deze ontvangsten toe te wijzen op artikelnummer 330/773-52 Verkoop van auto’s en
bestelwagens van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2015.
Artikel 4.- Het politiecollege de opdracht te geven tot de uitvoering van dit besluit.
Besloten zitting
07.

Ontslag m.h.o.o. opruststelling van een commissaris van politie.

Aangezien er tijdens deze zitting geen opmerkingen werden gemaakt over het verslag van de vorige
vergadering d.d. 24 juni 2015 wordt het aanzien als zijnde unaniem goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 20:20 uur.

De secretaris

De voorzitter

