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Een politiebegroting 
zonder 

een financieel beleidsplan?

HCP Antoinette Vanden Bossche
Korpschef – PZ Meetjesland centrum

(Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins)

Beleid 

Wat is beleid ?

• begrip dat vele ladingen dekt

• een plan dat leidt naar het bereiken van doelstellingen

• de bepaling van de doelstelling zelf

• de keuzes die men maakt 
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Beleid 

Essentiële  beleidsvragen:

• willen 

• moeten

• kunnen (oa. budgettaire mogelijkheden, personeelsbezetting, ….)

Raakvlak � ontstaat het beleid

Beleidsplanning: 
een zicht op de toekomst. 

• logische samenhang 

• coördineren en harmonieus op elkaar 
afstemmen.

• planning is dus meer dan een verplicht 
nummertje hokjes en kaders invullen!

• een begroting is nog geen goed plan.
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Politiebeleid 

Zonaal veiligheidsplan:

• Wettelijke basis (WGP)

• Belangrijke hefboom - organisatieontwikkeling

• Termijn – 4 jaar (2005-2008)

Zonaal veiligheidsplan

• de volledige basispolitiezorg: 
– Basisfunctionaliteiten (onthaal, wijkwerking, 

interventie, lokale recherche, slachtofferbejegening en 
openbare orde)

– De overige (niet basis-)functies  (beleidsondersteuning, 
communicatie, personeel & organisatie, ICT, financiën, 
administratie, middelen, …) 

• de federale opdrachten
• interzonale en bovenlokale opdrachten
• prioriteiten en aandachtspunten 
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Gemeentedecreet

Meerjarenplan (art. 146 – 147) bestaat uit:

(termijn bestuursperiode)

• Een strategische nota:

Beschrijft de doelstellingen en de beleidsopties van het  bestuur

• Een financiële nota (2 doelstellingen):
– Op middellange termijn financieel evenwicht handhaven

– De weergave van de financiële gevolgen van de beleidsopties

Gemiste kans

Stad – Gemeente
Meerjarenplan
• Een strategische nota
• Een financiële nota

Politiezone
Zonaal veiligheidsplan

Geen verplichting om de financiële gevolgen van de 
beleidsopties te beschrijven
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Politiebegroting

• Proces dat een politiebegroting moet doorlopen?

• Enige procedurele stap : verplicht advies van de 
begrotingscommissie

• Het vastleggen van een politiebegroting is echter 
bestuurshandeling.

• Praktijk:  een verantwoordingsnota (bijlage 
begroting) opstellen die de financiële gevolgen 
van de politiebeleidsopties beschrijven.

Budget (Gemeentedecreet)
Budget (art. 149-150-151):
• Een beleidsnota:

– verwoordt het beleid van de gemeente gedurende het boekjaar
– concretiseert de beleidsdoelstellingen
– omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente
– verwoordt de aansluiting met de financiële nota

• Een financiële nota:
– Het exploitatiebudget(alle verwachte kosten en opbrengsten – oa. de 

dotatie van de gemeente aan de politiezone) 
– Het liquiditeitbudget(financieel plan van de geldstromen naar de 

gemeente)
– Het investeringsbudget(financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, 

en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het 
gebruik en de vervreemding van duurzame middelen)
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Gemiste kans

Stad – Gemeente
Budget
• Een beleidsnota
• Een financiële nota

Politiezone
Begroting

verslag van de begrotingscommissie

Valkuilen

• loonmotor politie
• gemeentedecreet

– meerjarenplan 2008-2012(*) versus nieuw zonaal veiligheidsplan 
2009-2012

– managementteam (gemeente/stad) versus korpschef 
– beleidsplannen op elkaar afstemmen quid bestaande sectorale 

plannen (cultuur, jeugd, ….), het zonaal veiligheidsplan

• een lokaal integraal veiligheidsbeleid
• ….
(*) uitvoeringsbesluiten ???
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De politiezone goed beheren zonder oog te 
hebben voor de financiën is uitgesloten. 

MAAR

Een gezond financieel beleid is nooit een doel 
op zich maar een noodzakelijke voorwaarde 

om het politiebeleid concreet te kunnen 
invullen. 


