POLITIERAAD
18 september 2008
Verslag
Prins Boudewijnlaan 43a
2650 Edegem

Aanwezig:

Stanny Tuyteleers, burgemeester-voorzitter.
Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters.
Joost Fillet, Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout,
Marleen Van den Eynde, Marc Van Leemput, Louis Convents,
Jan Van der Heyden, Karel Van Elshocht, Wouter Daelemans,
Kris Wils, Ann Cuyckens, Lutgarde Van Loon, Dave Van den Bergh,
Diederik Vandendriessche, Nicole Muyshondt, Maria Vansweevelt,
raadsleden.

Verontschuldigd: Koen Snyders, Marc van den Abeelen, burgemeester.
Bart Breugelmans, Anita Muys, raadsleden.
De voorzitter opent de vergadering om 20u03 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1. POLITIERAAD: VERSLAG VAN 26 JUNI 2008 - GOEDKEURING
Het verslag van de politieraad van 26 juni 2008 wordt goedgekeurd.
2. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN HOOFDINSPECTEUR - RECHERCHEUR - VACANTVERKLARING
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten (Mammoetbesluit);in het bijzonder de artikelen VI.II.8 tot VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de wet van 3 juli 2005 (Vesaliuswet) tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de
politiediensten, in het bijzonder de artikelen 40 en 42 ;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 08 mei 2002 en 15 maart 2007,
houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat volgens het organogram één plaats van hoofdinspecteur-rechercheur openstaat;
Overwegende dat houders van het vereiste brevet, die geschikt worden bevonden, voorrang genieten;
Overwegende dat personeelsleden die niet beschikken over het vereiste brevet, ook mogen solliciteren;

Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps en
de basispolitiezorg te verzekeren;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van een hoofdinspecteur-rechercheur wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de volgende mobiliteitscyclus.
Artikel 3
Deze vacatures worden meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 5
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
3. PERSONEEL: FUNCTIE VAN DRIE INSPECTEURS - VACANTVERKLARING
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten (Mammoetbesluit);in het bijzonder de artikelen VI.II.8 tot VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002, van 08 mei 2002 en van
15 maart 2007, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het
personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat drie personeelsleden eervol ontslag nemen wegens rustpensioen;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps te
verzekeren;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers die het korps verlaten, zo snel mogelijk te
vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van drie inspecteurs wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de volgende mobiliteitscyclus.
Artikel 3
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
2

Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 5
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
4. PERSONEEL: FUNCTIE VAN ASSISTENT(E), DIENST ALGEMEEN SECRETARIAAT & BALIE (ASB) (CALog,
NIVEAU C) VACANTVERKLARING VOLTIJDS
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten (Mammoetbesluit); inzonderheid de artikelen VI.II.8 - 35 en XII. VI. 1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 08 mei 2002, houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat er één vacante plaats is wegens vertrek van een Calog personeelslid naar het
operationeel kader;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps te
verzekeren;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers die het korps verlaten, zo snel mogelijk te
vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van Voltijdse assistent(e) (CALOG, niveau C dienst ASB° in vast verband vacant te verklaren.
Artikel 2
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 3
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
GEHEIME ZITTING:
Er werden 4 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.
Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.35 uur.
Tom Wustenberghs
secretaris

Stanny Tuyteleers
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 28 november 2008

Tom Wustenberghs
secretaris

Stanny Tuyteleers
burgemeester-voorzitter
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