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A. O P E N B A R E Z I T T I N G
1. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de vergadering 2019/4 van 19 december 2019.
De raad heeft kennisgenomen van het verslag van de vergadering van 19 december 2019 waarop geen
opmerkingen zijn toegekomen en keurt dit verslag formeel goed.
2. Aktename van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2019/2 van de politiezone.
De politieraad doet aktename van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2019/2.
3. Aktename van de goedkeuring van de begroting 2020 van de politiezone.
De politieraad doet aktename van de goedkeuring van de begroting 2020.
4. Bespreking en goedkeuring van de ontwerp-Begrotingswijziging 2020/1 van de politiezone.
De bijzonder rekenplichtige Mevr. Babette Gommers geeft een toelichting bij de ontwerpbegrotingswijziging 2020/1.
Raadslid D. Smout: Kunnen de kosten voor de werfketen ten behoeve van de grenscontroles
teruggevorderd worden van de federale politie?
Korpschef: Het is wettelijk bepaald dat er geen kosten teruggevorderd kunnnen worden van de federale
politie.
Het ontwerp-begrotingswijziging 2020/1 van de politiezone wordt goedgekeurd door de politieraad.
5. Voorstel tot bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege wegens hoogdringendheid, tot
goedkeuring van de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN namens de politiezone Grens.
De beslissing tot goedkeuring van de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN wordt door de
politieraad bekrachtigd.
6. Overzicht van de gevolgen van de Covid-crisis op de werking van de politiezone Grens tussen 13 maart
2020 en 14 juni 2020.
Commissaris An Saen geeft een toelichting bij het overzicht van de gevolgen van de Covid-crisis op de
werking van de politiezone Grens tussen 13 maart 2020 en 14 juni 2020.
7. Overzicht van de personeelscapaciteit per 1 juni 2020.
De korpschef geeft een toelichting bij het overzicht van de personeelscapaciteit per 1 juni 2020. Het
aantal vertrekkers en de problematiek om nieuwe medewerkers te recruteren zal volgend jaar een
effect hebben op de werking van de politiezone vooral bij de diensten project- en sectorwerking en
verkeer.
De voorzitter licht toe dat er een onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van het aanwerven van
gemeenschapswachten.
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Raadslid K. Van De Putte: Is het inzetten van gemeenschapswachten op het conto van de gemeente en
niet van de politiezone?
Voorzitter: Er is een mogelijkheid om de kost te verrekenen op het budget van de politiezone.
Raadslid J. Suykerbuyk: Is er informatie over de timing en het aantal gemeenschapswachten?
Voorzitter: In het politiecollege werd beslist om een ambtenaar binnen de gemeente Essen, Ilse
Penneman, dit te laten uitwerken. In het najaar zal alle informatie gebundeld worden en het dossier
opgemaakt. Dit is een mogelijke oplossing voor het recruteringsprobleem van agenten.
Korpschef: De grootste leegloop is in het team project- en sectorwerking, bij de inspecteurs die in het
verleden niet vrijwillig deze functie dienden op te nemen in het kader van de aspirantenmobiliteit. Er
wordt bekeken of er 6 gemeenschapswachten kunnen aangeworven worden zodat er telkens 2
aanwezig kunnen zijn de 3 gemeenten. Deze zullen door de gemeente gerecruteerd worden, op het
budget van de politiezone, en gedetacheerd worden naar de politie. Het is mogelijk om hen ook
handhaving in het kader van GAS te laten doen.
8. Gelegenheid tot vraagstelling van de raadsleden in de openbare zitting.
Raadslid J. Duerloo: Wat is de stand van zaken met betrekking tot het nieuw politiekantoor?
Voorzitter: De publicatie heeft omwille van technische problemen vertraging opgelopen waardoor de
documenten later werden ingediend. Momenteel loopt deze publicatie nog. De termijn voor het
indienen van de offertes eindigt 31 augustus 2020.
In de volgende politieraad van oktober zullen we weten welke offertes ingediend werden.

Gaston Van Tichelt
Voorzitter

An Saen
tvv Julie Maas
Secretaris
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