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1.

Goedkeuring verslag commissie 1 februari 2022.

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Stand van zaken vrijwillige fusie politiezones Mechelen-Willebroek en KleinBrabant tot politiezone Rivierenland. (toelichting door korpschef politiezone
Mechelen-Willebroek Yves Bogaerts)

De korpschef geeft toelichting bij het agendapunt. Een presentatie zal alsnog worden bezorgd
en toegevoegd worden in cobra@home.
De aanvraag tot het hertekenen van het grondgebied van de politiezone Rivierenland is
ingediend bij de minister op basis van de beslissigen van de gemeenteraden van de betrokken
besturen.
Het protocolakkoord werd goedgekeurd.
Momenteel wordt de as-is-situatie in kaart gebracht.
Tegen eind juni wordt een voorstel van een to-be situatie uitgewerkt. Uitgangspunten daarbij
zijn:
- de capaciteit in de verschillende wijken versterken,
- de interventie optomaal organiseren,
- inzetten op specialisaties.
Vragen en antwoorden:
- Buurtgerichte politiezorg: hoe zal een fusie leiden tot een versterkingvan de
buurtgerichte politiezorg in Mechelen?
→ Onder buurtgerichte politiezorg valt ook de aanpak van overlastfenomenen. Door de
fusie zal er meer specialisatie mogelijk zijn in de aanpak van de verschillende
fenomenen. Los van efficiëntiewinsten is specialisatie belangrijk waardoor er zeer
laagdrempelig kan worden gewerkt.

-

Fusie met Boortmeerbeek, zal dit impact hebben op de huidige fusie van de
politiezones?
→ Dit zal geen impact hebben op de huidige politiefusie, maar eens de fusie
Boortmeerbeek-Mechelen wordt gerealiseerd zal de politiezorg ook in Boortmeerbeek
moeten worden verzekerd. Politiezones worden gevat door een territoriaal aspect:
politiezones kunnen enkel binnen één provincie. Dit impliceert dat Haacht en
Keerbergen niet bij onze politiezone kunnen behoren.

-

Het fusietraject met Boortmeerbeek zal veel voorbereiding en studiewerk vergen, zeker
gezien de specifieke situatie (provincie-overschrijdend).

-

De personeelsstatuten binnen de zones:
→ voor de politie (zowel federaal als lokaal) geldt één statuut dus bij een fusie van
politiezones zijn er op dat vlak geen issues.
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