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OPENBARE

ZITTING

1.- Notulen politieraad dd. 24/10/2011 - Goedkeuring
De notulen van de Politieraad dd. 24/10/2011 worden goedgekeurd.
2.- Jaarrekening 2010 - Gewestelijk toezicht - Schrijven Vlaamse Overheid - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur dd. 09/12/2011 met als kenmerk DBS 11-9557 - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd besluit waarbij de Gouverneur de begrotingsrekening 2010 definitief
vastgesteld heeft.
3.- Financiën - Begroting 2011 - Begrotingswijziging 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd. 17/11/2011 van
de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst
Algemene Zaken dd. 21/11/2011 onder kenmerk toezicht/720/21049 - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
begrotingswijziging 3 en 4 van het dienstjaar 2011 van de politiezone meegedeeld heeft.
4.- Begroting 2011 - Begrotingswijziging nr. 3 en nr. 4 - Gewestelijk toezicht - Besluit goedkeuring dd.
24/11/2011 van de heer Gouverneur - Schrijven Vlaamse Overheid - Agentschap voor Binnenlands
Bestuur dd. 24/11/2011 onder kenmerk DBS 11-13910 - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van het schrijven van de toezichthoudende overheid, zijnde het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden Vlaams-Brabant in het kader van het
Gewestelijk toezicht dd. 24/11/2011 onder kenmerk DBS 11-13910 , waarbij gesteld wordt dat “Hierbij neem ik

kennis van het besluit van uw politieraad van 24 oktober 2011 houdende vaststelling van de
begrotingswijzigingen 3&4 aan de begroting 2011 van uw politiezone. Op basis van de gegevens waarover ik
momenteel beschik, zie ik geen reden om schorsend op te treden. Tot het einde van de toezichttermijn
(26/12/2011) blijft het evenwel mogelijk dat een toezichtmaatregel zich opdringt naar aanleiding van

bijkomende elementen..”

5.- Begroting 2012 - Besluit goedkeuring dd. 08/12/2011 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie
Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 12/12/2011 onder kenmerk
toezicht/764 1126 - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de begroting
van het dienstjaar 2012 van de politiezone meegedeeld heeft.
6.- Financiën - Begroting 2012 - Gewestelijk toezicht - Besluit goedkeuring dd. 04/01/2012 van de heer
Gouverneur - Schrijven Vlaamse Overheid - Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd. 04/01/2012 onder
kenmerk DBS 11-14164 - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van het schrijven van de toezichthoudende overheid, zijnde het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden Vlaams-Brabant in het kader van het
Gewestelijk toezicht dd. 04/01/2012 onder kenmerk DBS 11-14164, waarbij gesteld wordt dat “Hierbij neem ik

kennis van het besluit van Uw politieraad van 24 oktober 2011 houdende vaststelling van de begroting 2012 van
uw politiezone. Op basis van de gegevens waarover ik momenteel beschik, zie ik geen reden om schorsend op te
treden.”

7.- Infrastructuur - Galmaarden - Kammeersweg 8 - Huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van
Galmaarden en de politiezone Pajottenland - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Galmaarden en de
politiezone Pajottenland om een gedeelte van het gebouw Kammeersweg 8 te 1570 Galmaarden te huren voor de
inplaatsstelling van de wijkpost Galmaarden.
8.- Infrastructuur - Galmaarden/Steenstraat 5 - Opstalrecht mast - Schrijven Regie der Gebouwen met
als kenmerk 21.1835 1510/2012/10 - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de de Regie der Gebouwen aan te schrijven dat de PZ Pajottenland niet
geïnteresseerd is in het behoud van de mast ter hoogte van de Steenstraat nummer 5 in Vollezele voor eigen
gebruik. Met dit schrijven wordt ook een einde gesteld aan het opstalrecht en desgevallende de hierbij horende
erfdienstbaarheid.
9.- Telematica - Bijzonder Rekenplichtige - VERA-netwerk - Beëindiging contract - Goedkeuring
Doordat het type firewall dat nu in gebruik wordt genomen niet meer te verkrijgen is en dat er dientengevolge
geen garantie meer kan worden gegeven dat de beveiliging up-to-date is, gaat de Politieraad akkoord om het
contract, scenario 1 van het autonoom provinciebedrijf VERA dd. 28/04/2009 , te beëindigen met ingang op
01/01/2012.
10.- Telematica - Bijzonder Rekenplichtige - Belgacom Explore Teleworking - Goedkeuring
Gelet op de noodzaak om de Bijzonder Rekenplichtige vanuit haar/zijn werkstation toegang te geven tot de
boekhoudkundige programma’s van de PZ PAJOTTENLAND, gaat de Politieraad akkoord met het voorstel van
Belgacom, nl. het contract van de dienst ‘Explore Teleworking’ goed te keuren met ingang van 01/01/2012.
11.- Brandstoffen voor de voertuigen - Raamcontract van de Federale Politie - Vaststellen elementen tot
prijsvraag, de raming en de wijze van gunnen - Besluit bij hoogdringendheid zitting Politiecollege dd.
25/11/2011 - Bekrachtiging
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht te gunnen via het raamcontract van de Federale Politie met als
voorwerp de levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen voor de termijn van 01/01/2012 tot en met
31/10/2014.
De politiezone Pajottenland gaat over tot het afnemen van motorbrandstoffen aan de pompen in België door
middel van magneetkaarten met als datum einde contract 31/10/2014 en met als ristorno 0,1130 € excl. BTW op
elk type motorbrandstof (Benzine, diesel, LPG) bij de firma SHELL.

12.- Investeringen - Uitrusting en buitengewoon onderhoud adm gebouwen - Begroting 2012 Buitengewone dienst - Aanleg parkeerplaatsen, verharden van een tuinpad, bijplaatsen van een afsluiting
en plaatsen van een fietsstalling te Kester - Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van
gunnen - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht uit te schrijven voor het aanleggen van parkeerplaatsen, verharden
van een tuinpad, bijplaatsen van een afsluiting en plaatsen van een fietsstalling te Kester in uitvoering van de
begroting 2012 - buitengewone dienst - art. 330/724-51 - met een raming van 17.500,00 € (incl. BTW).
De hiernavermelde technische bepalingen worden goedgekeurd:
Parkeerplaatsen gelegen voor de gebouwen (straatkant 103-105-109))
- uitgraven van aarde ± 120 m2
- opvullen/verharden van ondergrond
- plaatsen van grasdallen
Parkeerplaatsen gelegen achteraan (Gebouw 101)
- verplaatsen en recupereren van de bestaande afsluiting
- afgraven en beschermen van de bestaande grond / nivelleren
- plaatsen van grasdallen
Aanleg/verharden tuinpad
- afgraven en beschermen van de bestaande grond / nivelleren
- uitgraven van een wandelpad
- plaatsen van grasdallen
Bijplaatsen van afsluiting (naast woning 109)
- plaatsen van een afsluiting (volledige afsluiting van de drie sites)
Fietsstalling (tussen woning 101 en 103 te plaatsen)
- verwijderen van bestaande struiken
- uitgraven en verharden van ondergrond
- plaatsen van fiets stalling (ongeveer 6 m op 4 m) waarvan één zijde bevestigd aan het gebouw 101
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.
13.- Investeringen - Uitrusting en buitengewoon onderhoud adm gebouwen - Begroting 2012 Buitengewone dienst - Aankoop van camera’s ten gevolge van SALDUZ - Vaststellen technische
bepalingen, de raming en de wijze van gunnen - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht uit te schrijven voor de aankoop van camera’s ten gevolge van
SALDUZ in uitvoering van de begroting 2012 - buitengewone dienst - art. 330/724-51 - met een raming van
7.500,00 € (incl. BTW).
De hiernavermelde technische bepalingen worden goedgekeurd:
- De levering van de werken/diensten dient gerealiseerd te worden in de sites :
- Politiepost “Gooik”, Bruneaustraat 101 te 1755 Gooik.
- Politiepost “Lennik”, Alfred Algoetstraat 75 te 1750 Lennik.
- Volgende werken/diensten dienen uitgevoerd te worden :
- Site Bruneaustraat 101 te 1755 Gooik
Plaatsen van een beveiligingscamera in de inkomhal in het gebouw, Bruneaustraat 101.
- dag en nacht IP camera
- ingebouwde bewegingssensor
- ingebouwde luidspreker

- Site Bruneaustraat 101 te 1755 Gooik
Plaatsen van camera’s in het SALDUZ-lokaal in het gebouw, Bruneaustraat 101.
- digitaal en kleur IP camera
- ingebouwde microfoon
- ingebouwde luidspreker
- Site Alfred Algoetstraat 75 te 1750 Lennik
Plaatsen van camera’s in het SALDUZ-lokaal in het gebouw, Alfred Algoetstraat 75 te 1750 Lennik.
- digitaal en kleur IP camera
- ingebouwde microfoon
- ingebouwde luidspreker
- Site Bruneaustraat 101 te 1755 Gooik
Plaatsen van de nodige soft- en hardware zodoende dat de opgeslagen beelden kunnen worden bekeken
en op vraag kunnen worden gereproduceerd.
Plaatsen van een opslagcenter met minimaal 4 TB aan capaciteit.
- Een visuele afbeelding van de apparatuur (brochure) met technische beschrijving dient bij de prijsofferte
gevoegd te worden.
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.
14.- Begroting 2012 - Buitengewone dienst - Aankoop informaticamateriaal - Infocop/Infopop Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de aankoop en de installatie van de software Infocop / Infopop bij de firma
RIS Belgium, Rijksweg 24, 8520 Kuurne in uitvoering van de begroting 2012 - buitengewone dienst - art.
330/742-53 - met een raming van 21.000,00 € (incl. BTW).
15.- Investeringen - Informaticamateriaal - Begroting 2012 - Buitengewone dienst - Aankoop van 10
ISLP werkstations - Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het
raamcontract van de Federale Politie - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van tien ISLP computers via het raamcontract van de Federale
Politie in uitvoering van de begroting 2012 - buitengewone dienst - art. 330/742-53 - met een raming van
8.500,00 € (incl. BTW).
Een bestelling van tien ISLP computers wordt geplaatst bij de distributeur van de betreffende hard- en
software, voor de aankoop via de overheidsopdracht van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie
FOR-CMS met als markt nummer FORCMS-PC-063.
16.- Materiaal - Buitendienststelling bureaumateriaal - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de buitendienststelling van een lijst van bureaumateriaal. Dit materiaal zal
worden vernietigd in het containerpark van Gooik.
17.- Materiaal - Buitendienststelling wapens - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om een lijst van wapens buiten dienst te stellen op grond van hun gevaar bij
praktische aanwending. De wapens zullen worden vernietigd bij de bevoegde diensten van de Federale Politie.
18.- Materiaal - Buitendienststelling één voertuig (VW Transporter) (SVF 350) - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om het voertuig VW Transporter (SVF 350) buiten dienst te stellen, te ontmantelen
en te koop aan te bieden bij opbod aan geïnteresseerde kopers. De minimumpijs voor het voertuig wordt bepaald
op 100,00 €.
19.- Personeel - Arbeidsongevallen - Schrijven Ethias
2634/3860295/10/2171 - Ongeval dd. 06/01/2010 - Goedkeuring

dd.

28/10/2011

met

als

ref.

De Politieraad gaat akkoord om een blijvende arbeidsongeschiktheid toe te kennen aan een personeelslid
tengevolge van een arbeidsongeval.
20.- Materiaal - Buitendienststelling één voertuig (Renault Clio) (DYR 300) - Goedkeuring De Politieraad gaat akkoord om het voertuig Renault Clio (DYR 300) buiten dienst te stellen, te ontmantelen en
te koop aan te bieden bij opbod aan geïnteresseerde kopers. De minimumpijs voor het voertuig wordt bepaald op
100,00 €.
21.- Personeel - Calog Niveau B Facilitaire dienstverlening - Vrijwillig ontslag - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een personeelslid CALog Niveau B van de dienst
facilitaire dienstverlening. De opzeggingstermijn gaat in van 1 februari 2012 tot en met 29 februari 2012.
22.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee
niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2012/01- Voordracht Politieraad
De Politieraad gaat akkoord om volgende bedieningen vakant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus
2012-01:
- één bediening van een CALOG B Consulent Facilitaire dienstverlening
BESLOTEN ZITTING
-

De Politieraad heeft beslist over te gaan tot de aanwerving van:
- één inspecteur voor de dienst interventie
- één inspecteur voor de dienst wijkwerking sector Gooik/Lennik/Pepingen

-

De Politieraad heeft beslist om de beëindiging van het samenwerkingsakkoord met de PZ AMOW en HERKO
goed te keuren betreffende de detachering van de bijzondere rekenplichtige.

-

De Politieraad heeft beslist om de aanstelling goed te keuren van de nieuwe Bijzonder Rekenplichtige.

