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POLITIERAAD  
Zitting van 21/03/2022 – Toelichting bij de agenda 

 
  

OPENBARE ZITTING  
 
 
 Personeel – CP Joeri Tielemans  – Voorstelling en eedaflegging 

 
CP Joeri Tielemans wordt, in het kader van zijn aanwerving als officier van politie, uitgenodigd om in handen 
van de voorzitter de door artikel 137 van de Wet op de Geïntegreerde Politie voorgeschreven grondwettelijke 
eed af te leggen. 

 

1. Politiecollege/Politieraad - Beëindiging van het mandaat van Burgemeester Michel Doomst 
en installatie van Burgemeester Simon De Boeck - Kennisname 

 
Gelet op het beëindigen van het mandaat van Burgemeester Michel Doomst als burgemeester van de gemeente 
Gooik met ingang op 1 januari 2022, wordt de Heer Simon De Boeck, overeenkomstig art. 23 van de wet dd. 
07/12/1998 van rechtswege lid van het Politiecollege en de Politieraad.  

 
 

2. Politiecollege/Politieraad - Beëindiging van het mandaat van Burgemeester Dirk Willem en 
installatie van Burgemeester Kristof Cattie - Kennisname 

 
Gelet op het beëindigen van het mandaat van Burgemeester Dirk Willem als burgemeester van de gemeente 

Bever met ingang op 1 januari 2022, wordt de Heer Kristof Cattie, overeenkomstig art. 23 van de voornoemde 
wet dd. 07/12/1998 van rechtswege lid van het Politiecollege en de Politieraad.  

 
 

3. Politiecollege/Politieraad – Kennisname nieuwe Voorzitter 

In het politiecollege van 26/01/2022 werd burgemeester Kris Poelaert aangeduid als nieuwe voorzitter van het 
politiecollege en de politieraad. Het huishoudelijk reglement werd in die zin aangepast. Aan de politieraad 
wordt gevraagd hier kennis van te nemen. 

 
 

4. Kennisname van het ontslag van Isabelle Duerinckx (Lennik) en dankwoord 

 
Mevrouw Isabelle Duerinckx  heeft op 13/12/2021 meegedeeld ontslag te willen nemen als lid van de 
politieraad. De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit bericht.  

 

5. Onderzoek der geloofsbrieven - installatie en eedaflegging van Heidi Elpers (Lennik) 

 
Mevrouw Heidi Elpers werd aangeduid als eerste opvolger voor Mevrouw Isabelle Duerinckx. Aan de politieraad 
wordt gevraagd om de geloofsbrieven van Mevrouw Heidi Elpers goed te keuren en haar derhalve met het oog 
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op haar aanstelling als lid van de politieraad uit te nodigen de grondwettelijke eed af te leggen en vervolgens 

haar aan te stellen als lid van de politieraad.  
 
 

6. Kennisname van het ontslag van Herman Anthoons (Gooik) en dankwoord 

 
De Heer Herman Anthoons heeft op 13/01/2022 meegedeeld ontslag te willen nemen als lid van de politieraad. 
De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit bericht. 
 

7. Onderzoek der geloofsbrieven - installatie en eedaflegging van Linda De Schutter (Gooik) 

 
Mevrouw Linda De Schutter werd aangeduid als eerste opvolger voor de Heer Herman Anthoons. Aan de 
politieraad wordt gevraagd om de geloofsbrieven van Mevrouw Linda De Schutter goed te keuren en haar 
derhalve met het oog op haar aanstelling als lid van de politieraad uit te nodigen de grondwettelijke eed af te 
leggen en vervolgens haar aan te stellen als lid van de politieraad.  
 

 

8. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd.  13/12/2021 – Goedkeuring 

 
Aan de politieraadsleden wordt gevraagd om één punt uit de geheime zitting aan te passen. De notulen en 
zittingsverslag dd. 13/12/2021 worden vervolgens goedgekeurd.  
 
 

9. Beëindiging aanstelling in hoger ambt van CP Philippe Annys als korpschef ai op datum van 
09/02/2022 - Kennisname 

 
De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beëindiging van de aanstelling in hoger ambt van CP 
Philippe Annys als korpschef ai op datum van 09/02/2022 en dit op zijn vraag. 
 

 

10. Aanstelling van CP De Gelas als korpschef a.i. vanaf 10/02/2022 tot en met de dag dat de 
nieuwe korpschef zijn mandaat opneemt - Besluit politiecollege van 10/02/2021 - 
Kennisname 

 
De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de tijdelijke aanstelling van CP Philippe De Gelas als 
korpschef ai vanaf 10/02/2022 tot de dag dat de nieuwe korpschef zijn mandaat opneemt.  

 
 

11. Personeel - Mandaat Korpschef – Vacantverklaring van het mandaat van korpschef – 
Goedkeuring 

 
Aan de politieraad wordt gevraagd om  

- Akkoord te gaan om de mandaatfunctie van Korpschef van de lokale politie Pajottenland (5405) 

categorie 2 vacant te verklaren. 
- Binnen welke termijn de kandidaatstellingen moeten gebeuren (voorstel 30 dagen); 
- Over de samenstelling van de selectiecommissie 
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12. Financiën - Begroting 2022 - Besluit goedkeuring dd. 10/01/2022 van de heer Gouverneur 

– Kennisname 

 
De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de 
goedkeuring van de begroting 2022 van de politiezone meegedeeld heeft, rekening houdende met de 
opmerking dat, bij de eerstvolgende wijziging, de bedragen van de federale dotaties en toelagen in 
overeenstemming dienen gebracht te worden met deze van de PLP 61.  
 

 

13. Financiën - Jaarrekening 2020 - Besluit goedkeuring dd. 17/02/2022 van de heer 

Gouverneur – Kennisname 

 
De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de 
goedkeuring van de jaarrekening voor het dienstjaar 2020 van de politiezone meegedeeld heeft, rekening 

houdende met de opmerking: 
“Een overschrijding van de in de begroting 2020 voorziene kredieten op de economische groep 78 
‘overboekingen’ tbv 43.014,50 euro werd vastgesteld. Dit is in strijd met het artikel 10 van het ARPC. De 
politiezone wordt dan ook verzocht tijdig de nodige kredieten in de begroting op te nemen.” 
 
 

14. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - Overzicht 

De Politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van: 
 

• de mobiliteit van 1 INP wijkwerking naar de PZ Geraardsbergen vanaf 01/03/2022 

• de verschuiving van 1 INP via mobiliteit van de dienst noodhulp naar de dienst wijkwerking 
(Galmaarden) vanaf 01/03/2022; 

 
 

15. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname 

 
De Politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de vacante plaatsen binnen de PZ Pajottenland en de 
invulling ervan: 
 

• Mobiliteitscyclus 2021-05 

o 2 INP team noodhulp ; geen kandidaten 
o 1 INP dienst wijkwerking (taakaccent Galmaarden) – interne kandidaat van dienst noodhulp 

 

• Mobiliteitscyclus 2022-01 

o 1 INP team noodhulp  : 1 kandidaat (selectie wordt nog georganiseerd) 
o 2 INP dienst wijkwerking (taakaccent Herne en Pepingen) (gelet NAVAP 2 wijkwerkers): geen 

kandidaten 
 

• Mobiliteitscyclus 2022-02 
o 1 INP team noodhulp  met 1 wervingsreserve 
o 2 INP dienst wijkwerking (taakaccent Herne en Pepingen) (gelet NAVAP 2 wijkwerkers) 

 

• Bijkomende publicatie via aspirantenmobiliteit 
o 3 INP voor de dienst noodhulp via aspirantenmobiliteit  
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16. Materiaal - Buitendienststelling kantoor- en informaticamaterieel en voertuigen – 

Kennisname   

De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de buitendienststellingen van de afgeschreven 
dienstvoertuigen. 

 

17. Interzonale samenwerking – Protocolakkoord tussen PZ Zennevallei en PZ Pajottenland 
inzake gebruik van het cellencomplex van de PZ Zennevallei – Goedkeuring  

 

Aan de politieraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de opgestelde gebruiksovereenkomst tussen de PZ 

Pajottenland en de PZ Zennevallei inzake het gebruik van het cellencomplex van de PZ Zennevallei.  

 

18. ZVP– Doelstellingen 2022 – Kennisname 

 
Aan de politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de gekozen doelstellingen voor het jaar 2022 uit het 

Zonaal Veiligheidsplan. Katrien Cosijns geeft een toelichting ter zitting.  
 
 
 

19. Haviland Intercommunale – Aanduiding effectief vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland 
– Goedkeuring  

De politieraad van 28/02/2019 heeft Dirk Willem aangeduid als effectieve vertegenwoordiger. Gelet zijn 

ontslag als burgemeester, dient een nieuwe effectieve vertegenwoordiger aangeduid te worden die optreedt 
namens de PZ Pajottenland op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale 
gedurende de huidige legislatuur.  
 
De Heer Gunther Roobaert (Ninoofsesteenweg 37, 1670 Pepingen) werd aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger om de PZ Pajottenland te vertegenwoordigen.  
  

 
 

20. Mededelingen 

 
 
 

21. Varia 

 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 
 
Kristien Reygaerts       Kris Poelaert 


