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1.- Notulen politieraad dd. 13/02/2012 - Goedkeuring
De notulen van de Politieraad dd. 13/02/2012 worden goedgekeurd.
2.- Jaarrekening 2010 - Besluit Provincie Vlaams Brabant - Federale Overheid - Algemene Zaken en
Specifiek Toezicht dd. 07/03/2012 onder kenmerk Toezicht/473 - Goedkeuring - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de jaarrekening
voor het dienstjaar 2010 van de politiezone meegedeeld heeft.
3.- Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone Pajottenland voor
het jaar 2011 - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de zone Pajottenland voor
het dienstjaar 2011 goed.

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2011
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)

6.204.241,85

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

5.431,724,90

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

772.516,95

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

46.427,51
818.944,46

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

211.131,96

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

211.131,96

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

0,00

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

18.804,08
18.804,08

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
Vaste activa

1.725.968,64

Vlottende activa

834.133,86

Totaal van de activa

2.560.102,50

Eigen vermogen

1.827.715,69

Voorzieningen

0

Schuld

732.386,81

Totaal van de passiva

2.560.102,50

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2011
Exploitatieresultaat

-30.133,78

Uitzonderlijk resultaat

31.157,80

Resultaat van het dienstjaar

1.024,02

4.- Eindrekening 2012 op datum van 22/05/2012 - Overdracht van Mevrouw Katrijn Kelchtermans naar
de Heer Patrick Bombaert - Kennisname
De Politieraad keurt de eindrekening 2012 goed die werd opgesteld door Mevrouw Katrijn Kelchtermans en
overgedragen aan de Heer Patrick Bombaert.
5. Begroting 2012 - Begrotingswijziging nr. 1 in de gewone dienst - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 1 in de gewone dienst van het dienstjaar 2012 goed.
volgens de
oorspronkelij
ke begroting
of de vorige
wijziging
Alg.resultaat begrotingsrekening

2010

732.033,37

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2011

-346.868,19

verhoging +

verlaging -

na de voorgestelde
wijziging

732.033,37
387.351,77

0,00

(1)

40.483,58 (2)

Alg. resultaat begrotingsrekening 2011
(geraamd/definitief) (*)

385.165,18

387.351,77

0,00

5.509.354,84

1.276,48

0,00

5.510.631,32

5.525.585,70

34.865,35

22.000,00

5.538.451,05

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

0,00
261.434,32

7.162,13
26.730,68

0,00
0,00

7.162,13
288.165,00

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
107.500,00

0,00
0,00

0,00
1.228,00

0,00
106.272,00

-385.165,18

-53.157,42

-23.228,00

Begrotingswijziging

2012

Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar

Geraamd resultaat van de
begroting

772.516,95 (3)

2012

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2012

-415.094,60 (4)

357.422,35 (5)

6.- Begroting 2012 - Begrotingswijziging nr. 2 in de buitengewone dienst - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 2 in de buitengewone dienst van het dienstjaar 2012 goed.
volgens de
oorspronkelij
ke begroting
of de vorige
wijziging

verhoging +

verlaging -

na de voorgestelde
wijziging

Alg.resultaat begrotingsrekening

2010

0,00

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2011

0,00

0,00

0,00

0,00 (2)

Alg. resultaat begrotingsrekening 2011
(geraamd/definitief) (*)

0,00

0,00

0,00

0,00 (3)

600.000,00

1.228,00

0,00

601.228,00

707.500,00

4.154,70

4.154,70

707.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

107.500,00

0,00

1.228,00

106.272,00

Begrotingswijziging
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen

0,00

2012

(1)

Uitgaven overboekingen

Geraamd resultaat van de
begroting

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.926,70

-2.926,70

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2012

0,00

0,00 (4)

0,00 (5)

7. Infrastructuur - Locatieverantwoording - Goedkeuring
De uitbreiding van de bestaande politiekazerne in Kester” is maar mogelijk na een grondige ruimtelijke evaluatie
van de regio ‘politiezone Pajot’. Een locatieverantwoording werd opgemaakt waarbij de volgende parameters
werden gebruikt: ruimtelijke draagkracht, centralisatie, ontsluiting, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, … Deze
locatieverantwoording dient opgestuurd te worden naar de diensten van de Provincie Vlaams-Brabant en de
diensten van Ruimte en Erfgoed teneinde een goedkeuring te krijgen voor de locatie. De Politieraad gaat
akkoord met deze locatieverantwoording.

8.- Interzonale samenwerking Dilbeek/Pajottenland/TARL - Schietstanden en polyvalente sportzaal te
Aalst - Beëindiging - Kennisname
De PZ TARL neemt vanaf mei 2012 geen deel meer aan de interzonale samenwerking inzake geweldsbeheersing.
Aangezien er nu mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de schietstand in Halle, zal de politiezone
Pajottenland en de politiezone Dilbeek vragen aan de stad Halle om gebruik te maken van de schietstand Halle en
aan de gemeente Gooik om gebruik te maken van het sportcomplex de Koornmolen.
De Korpschef heeft een schrijven gericht aan de eigenaars van de sportzaal om hen te melden niet langer
gebruik te zullen maken van de schietstand en de polyvalente sportzaal in Aalst.
9.- Interzonale samenwerking geweldsbeheersing PZ Dilbeek/PZ Pajottenland - Geweldsbeheersing dwang met vuurwapen - Huren schietstand Halle - Verdeling kosten - Besluit Politiecollege dd.
20/04/2012 - Bekrachtiging
De Politieraad gaat akkoord om, in het kader van de interzonale samenwerking geweldsbeheersing PZ Dilbeek/PZ
Pajottenland, de schietstand te Halle (sportcomplex De Bres) te huren voor de opleiding geweldsbeheersing
dwang met vuurwapen vanaf 01/09/2012.
10.- Interzonale samenwerking geweldsbeheersing PZ Dilbeek/PZ Pajottenland - Geweldsbeheersing dwang zonder vuurwapen - Huren sportcomplex Koornmolen te Gooik - Verdeling kosten - Besluit
Politiecollege dd. 20/04/2012 - Bekrachtiging
De Politieraad gaat akkoord om, in het kader van de interzonale samenwerking geweldsbeheersing PZ Dilbeek/PZ
Pajottenland, het sportcomplex ‘De Koornmolen’ te Gooik te huren voor de opleiding geweldsbeheersing dwang
zonder vuurwapen vanaf 01/09/2012.
11.- Site Vollezele - Verkoop materiaal - Vaststellen van de modaliteiten ivm de verkoop van goederen Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de modaliteiten van de verkoop van de goederen om roerende goederen die geen
nut meer hebben voor de politiezone te verkopen aan de personeelsleden die interesse hebben.
12.- Werken sanitaire installaties - Bepalen van het voorwerp en de duur van de opdracht, de elementen
tot prijsvraag en de wijze van gunnen - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking. Het voorwerp van de opdracht betreft de gebruikelijke werken aan en voor sanitaire installaties
in de sites in Kester en Lennik en in de verschillende wijkposten.

13.- Electriciteitswerken - Bepalen van het voorwerp en de duur van de opdracht, de elementen tot
prijsvraag en de wijze van gunnen - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking. Het voorwerp van de opdracht betreft de gebruikelijke electriciteitswerken evenals
aanpassings- en uitbreidingswerken aan de bestaande electriciteit, bekabelingswerken en uitbreiding of
aanpassing van de bestaande bekabeling in de sites in Kester en Lennik en in de verschillende wijkposten ;
14.- Werken centrale verwarming - Bepalen van het voorwerp en de duur van de opdracht, de elementen
tot prijsvraag en de wijze van gunnen - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking.

15.- Investeringen - Informaticamateriaal - Begroting 2012 - Buitengewone dienst - Aankoop
informaticamateriaal - Server voor Infocop/Infopop - Vaststellen technische bepalingen, de raming en de
wijze van gunnen binnen het raamcontract van de Federale Politie - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om één server aan te kopen voor het softwarepakket Infocop/Infopop via het
raamcontract van de Federale Politie in uitvoering van de begroting 2012 - buitengewone dienst - art. 330/74253 - met een raming van 4.750,00 € (incl. BTW).
16.- Investeringen - Uitrusting en buitengewoon onderhoud adm gebouwen - Begroting 2012 Buitengewone dienst - Aankoop van camera’s ten gevolge van SALDUZ - Niet-uitvoering - Kennisname
De Politieraad gaat akkoord om de voorziene markt om een opdracht te gunnen voor de aankoop van camera’s ten
gevolge van SALDUZ volgens de onderhandelingsprocedure niet uit te voeren wegens een gebrek aan
inschrijvers met een toestel die voldoet aan de gevraagde technische eisen.
17.- 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 de aankoop en installatie van camera’s ten gevolge van SALDUZ goed te keuren in
uitvoering van de begroting 2012 - buitengewone dienst - art. 330/724-51 - met een raming van 12.500,00 €
(incl. BTW). De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.
18.- Begroting 2012 - Buitengewone dienst - Aankoop van 2 voertuigen - Vaststellen technische
bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het raamcontract van de Federale Politie Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om een bestelling te plaatsen voor de aankoop van twee voertuigen (type caddy met
politietoebehoren) voor de wijksectoren van zodra het nieuwe raamcontract is bekend gemaakt en dit in
uitvoering van de begroting 2012 - buitengewone dienst - art. 330/743-52 met een raming van 60.000,00 € (incl.
BTW).
19.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee
niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2012 - Besluit bij hoogdringendheid in zitting Politiecollege
dd. 16/03/2012 en 20/04/2012 - Bekrachtiging
De Politieraad gaat akkoord om volgende bedieningen vakant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus
2012/02:
- twee bedieningen van een inspecteur voor de dienst interventie
- één bediening van een HINP (voor het niet-gespecialiseerd middenkader)
20.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee
niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2012 - Goedkeuring
Gelet op het actuele personeelstekort, gaat de Politieraad akkoord om volgende bedieningen vakant te verklaren
in het kader van de mobiliteitscyclus 2012/02:
- één derde bediening van een inspecteur voor de dienst interventie

21.- Personeel - Aanvraag opruststelling Willy Meyts - HINP Facilitaire Dienstverlening met ingang op
01/04/2013 - Goedkeuring
De Politieraad besluit om de aanvraag van de Heer Willy Meyts dd. 01/06/2012 tot opruststelling op
01/04/2013 in te willigen en hem hierbij eervol ontslag te verlenen.
22.- PWA-dienst Gooik - Bijkomende PWA-kracht voor de periode van 01/07/2012 tot en met
31/12/2012 - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om een bijkomende PWA-kracht te aanvaarden voor de periode van 01/07/2012 tot
en met 31/12/2012 voor de volgende opdrachten:
tuinonderhoud (maaien, snoeien, ...);
estafette
algemene klusjeswerken: vervanging lampen, kleine schrijnwerkerijwerken, electriciteit, verfwerken, kleine
herstellingen, onderhoud gebouwen, onderhoudswerken gebouwen verschillende posten
onderhoud voertuigen (onderhoud garages, ...)
nazicht materiaal (batterijen, kegels, ..)
afhalen materiaal bij leverancier (colruyt, makro, ijking materiaal, ...)
projecten: douchecabine, kogelwerende vesten, inrichting kleedkamer, evenementen (receptie, korpsdag,
opendeurdag, ...klaarzetten en opruimen)
archief
opruimen goederen (containerpark, ...)
stockeren van de leveringen
verdelen materiaal zone
...

Besloten zitting
-

De Politieraad heeft beslist over te gaan tot de aanwerving van:
- drie inspecteurs voor de dienst interventie
- één CALog Niveau B voor de dienst facilitaire ondersteuning

-

De Politieraad heeft beslist over te gaan tot de aanwerving en benoeming van:
- één hoofdinspecteur (niet-gespecialiseerd)

