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1.- Notulen politieraad dd. 25/06/2012 - Goedkeuring
De notulen van de Politieraad dd. 25/06/2012 worden goedgekeurd.
2.- Politieraad - Verdeling politieraadsleden 2013-2019 - Goedkeuring
De Politieraad stelt vast dat de bevolkingscijfers op 1 januari 2012 voor de verschillende gemeenten
die deel uitmaken van de politieraad van de meergemeentezone de volgende zijn:
Gemeente
Bever
Galmaarden
Gooik

Bevolkingsaantal
2171
8524
9172

Gemeente
Herne
Lennik
Pepingen

Bevolkingsaantal
6573
8908
4416

De Politieraad keurt de verdeling van het aantal raadsleden per gemeente in de meergemeentezone, na
toepassing van de wettelijke verdeelsleutel uit artikel 12 van de Wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus goed zoals hierna
bepaald:

Gemeente

Aantal inwoners
1 januari 2012

Resultaat

Totaal aantal zetels

2171
8524
9172
6573
8908
4416

0,928
3,644
3,921
2,810
3,808
1,887

1
3
4
3
4
2

39.764

17

17

Bever
Galmaarden
Gooik
Herne
Lennik
Pepingen

Totaal Pajottenland

3.- Financiën - Begroting 2012 - Begrotingswijziging 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd.
19/07/2012 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale
Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 20/07/2012 onder kenmerk toezicht/489/1061 Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
begrotingswijziging 1 en 2 van het dienstjaar 2012 van de politiezone meegedeeld heeft.
4.- Financiën - Begroting 2012 - Begrotingswijziging nr. 1 en nr. 2 - Gewestelijk toezicht Besluit goedkeuring dd. 27/07/2012 van de heer Gouverneur - Schrijven Vlaamse Overheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd. 27/07/2012 onder kenmerk DBS 12-9007 - 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. 27/07/2012 onder kenmerk DBS 12-9007 met betrekking tot de
goedkeuring van de begrotingswijziging 1 en 2 van het dienstjaar 2012 van de politiezone.
5.- Jaarrekening 2011 - Besluit goedkeuring dd. 25/10/2012 van de heer Gouverneur Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd.
26/10/2012 onder kenmerk toezicht/488/1322 – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de politiezone meegedeeld heeft, rekening houdende met
de opmerking dat de jaarrekening, de balans en de resultatenrekening moeten opgesteld worden in
afgeronde euro’s en dat bijgevolg gevraagd wordt de toekomstige balansen en resultatenrekeningen op
die wijze in te dienen.
De jaarrekening 2011 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €):

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)

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

46.427,51
818.944,46

211.131,96

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

211.131,96

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

0,00

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

18.804,08

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

18.804,08

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
Vaste activa

1.725.969

Vlottende activa

834.134

Totaal van de activa

2.560.103

Eigen vermogen

1.827.716

Voorzieningen

0

Schuld

732.387

Totaal van de passiva

2.560.103

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2011
Exploitatieresultaat

-30.134

Uitzonderlijk resultaat

31.158

Resultaat van het dienstjaar

1.024

6.- Begroting 2012 - Begrotingswijziging 3 in de gewone dienst - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging 3 in de gewone 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

732.033,37

732.033,37

(1)

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2011

40.483,58

0,00

0,00

40.483,58 (2)

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

772.516,95

0,00

0,00

772.516,95 (3)

Begrotingswijziging

2012

Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar

5.510.631,32

10.024,00

0,00 5.520.655,32

5.538.451,05

21.130,79

11.106,79 5.548.475,05

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

7.162,13
288.165,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.162,13
288.165,00

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
106.272,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
106.272,00

-415.094,60

-11.106,79

-11.106,79

Geraamd resultaat van de
begroting

2012

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2012

-415.094,60 (4)

357.422,35 (5)

7.- Begroting 2012 - Begrotingswijziging 4 in de buitengewone dienst - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging 4 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)

601.228,00

0,00

0,00

601.228,00

707.500,00

0,00

0,00

707.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

106.272,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

106.272,00
0,00

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

0,00 (1)

2012

Geraamd resultaat van de
begroting

2012

0,00

0,00

0,00

0,00 (4)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2012

0,00 (5)

8.- Begroting 2013 - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begroting 2013 goed.
- in het algemeen (gewone dienst)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2012
Begroting 2013
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar

357.422,35

Saldo
5.787.512,36
5.749.156,17

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2013)
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2013)

0,00
257.878,54

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
137.900,00

Geraamd resultaat van de begroting 2013 (+ of )

-357.422,35
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013

0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2012

0,00

- in het algemeen (buitengewone dienst)

Begroting 2013
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2013)
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2013)
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

Saldo
1.200.000,00
687.900,00

512.100,00

0,00
0,00

0,00

137.900,00
600.000,00

-462.100,00

Geraamd resultaat van de begroting 2013 (+ of )

50.000,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013

50.000,00

- in het bijzonder:
Gemeentelijke toelage BEVER :
Gemeentelijke toelage GALMAARDEN :
Gemeentelijke toelage GOOIK :
Gemeentelijke toelage HERNE :
Gemeentelijke toelage LENNIK :
Gemeentelijke toelage PEPINGEN :

142.851,66
644.839,33
710.137,97
572.349,52
793.377,42
365.532,84

€
€
€
€
€
€

9.- Geluidsbegrenzer - Reglement voor het gebruik van de geluidsbegrenzer SPL5 van de
politiezone Pajottenland - Goedkeuring
De lokale politie Pajottenland voorziet in het ontlenen van een geluidsbegrenzer, type SPL5, teneinde
organisatoren van fuiven en evenementen op het grondgebied van de politiezone Pajottenland te
ondersteunen in het respecteren van de (nieuwe) geluidsnormen,.
Organisatoren van fuiven en evenementen worden immers verplicht om een geluidsbegrenzer te
gebruiken (zie fuifreglement, dat eveneens in voege treedt op 01 januari 2013). Bovendien is de
geluidsbegrenzer een interessante tool daar waar de organisator verplicht wordt tot het meten en/of
registreren van het maximale geluidsniveau: een correct afgestelde begrenzer is gelijkwaardig aan de
meet- en/of registratieverplichting!
De Politieraad keurt de korpsrichtlijn goed met betrekking tot het uitlenen van de geluidsbegrenzer
van de lokale politie Pajottenland aan verenigingen die actief zijn op het grondgebied van de
politiezone.
“Reglement voor het gebruik van de geluidsbegrenzer SPL 5 van de politiezone Pajottenland

Artikel 1: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de geluidsbegrenzer SPL5 die eigendom is van de politiezone
Pajottenland. De geluidsbegrenzer zal enkel en alleen maar uitgeleend worden voor evenementen
die plaatsvinden op het grondgebied van de politiezone (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik
en Pepingen).

Artikel 2: Het ontleende materiaal: de geluidsbegrenzer SPL5 en toebehoren

De handleiding (gebruik, installatie, aansluiting en bediening) en de technische fiche van de
geluidsbegrenzer SPL5 maken bijlage 1 uit van dit reglement. Naast de handleiding worden
eveneens een stroomkabel, microfoon en 1 kabel (geel) meegeleverd.

Artikel 3: De ontleentermijn
1. Uitleentermijn
De geluidsbegrenzer wordt ontleend per evenement. Ontleningen voor langere duur kunnen
toegestaan worden indien ze gemotiveerd zijn. De geluidsbegrenzer kan ten vroegste 3 dagen
voorafgaand het evenement afgehaald worden en moet ten laatste 2 dagen daaropvolgend
worden teruggebracht. Wanneer er meerdere ontleningen zijn per weekend, worden ad hoc
afspraken gemaakt.
2. Overschrijding van de uitleentermijn
Bij het niet tijdig terugbrengen van de geluidsbegrenzer zal een boete van 5 euro (vijf euro)
per dag worden betaald. Deze boete zal in mindering worden gebracht van de waarborg (zie
artikel 4.4).

Artikel 4: De uitleenmodaliteiten
1. Formulier
Het aanvragen van de geluidsbegrenzer moet schriftelijk gebeuren op een daarvoor bestemd
formulier (zie bijlage 2).
2. Aanvraagtermijn
De aanvraag gebeurt ten laatste 10 dagen voor het afhalen van de geluidsbegrenzer. Bij
meerdere ontleningen voor eenzelfde periode wordt eerst prioriteit gegeven aan verenigingen
die actief zijn op het grondgebied van de politiezone en vervolgens aan de datum van indiening.
3. Afhalen en terugbrengen
De geluidsbegrenzer moet afgehaald (ten vroegste 3 dagen voorafgaand het evenement) en
teruggebracht worden (ten laatste 2 dagen daaropvolgend) op werkdagen bij de dagcoördinator,
Bruneaustraat 103 te 1755 Gooik (Kester) tussen 09h00 en 19h00. Wanneer er meerdere
ontleningen zijn per weekend, worden ad hoc afspraken gemaakt.
4. Huurprijs en waarborg
De huurprijs wordt bepaald op 50 euro (vijftig euro) per evenement. De waarborg wordt
bepaald op 50 euro (vijftig euro). De huurprijs en waarborg moeten vóór de afhaling van de
ontlening gestort worden op het rekeningnummer van de politiezone Pajottenland BE62 0910
1684 24 61 met vermelding: “geluidsbegrenzer voor -naam van evenement- + naam ontlener”. Een
kopie van overschrijving (bankbewijs) moet worden overhandigd bij afhaling van de
geluidsbegrenzer. Kan er geen betalingsbewijs worden voorgelegd, dan zal de geluidsbegrenzer
IN GEEN ENKEL GEVAL worden ontleend. De waarborg zal, mits het naleven van de bepalingen
van voorliggend reglement, binnen de 10 werkdagen volgend op de dag van terugbrenging worden
terugbetaald.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en verplichtingen van de ontlener
1. Beschadiging
Herstelbare schade zal op kosten van de ontlener hersteld worden. Onherstelbare schade,
verlies of diefstal zullen op kosten van de ontlener vervangen worden. De ontlener mag in geen
geval overgaan tot het zelf herstellen of laten herstellen van de eventuele schade.
2. Vaststelling van de schade
Bij het ontlenen en terugbrengen van de geluidsbegrenzer controleert een personeelslid van de
politiezone samen met de ontlener de geluidsbegrenzer en zijn toebehoren (zie artikel 2).
3. Verantwoordelijkheid
Op het formulier wordt de naam, adres en handtekening van de ontlener genoteerd. Deze
laatste stelt zich persoonlijk borg voor de naleving van artikel 5, punten 1 en 2. De ontlener is
verantwoordelijk voor de ontleende geluidsbegrenzer tijdens de volledige periode van ontlening.
De ontlener verbindt er zich toe de geluidsbegrenzer in geen geval te ontlenen of te verhuren.
De geluidsbegrenzer mag enkel gebruikt worden op het grondgebied van de politezone (Bever,
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen). De ontlener verbindt zich ertoe om alle
schriftelijke en/of mondelinge verstrekte richtlijnen aangaande de gebruiksaanwijzigingen en
behandeling strikt na te leven.

4. Betaling van de schade
De vergoeding van de schade is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van de
schuldvordering.
5. Correct aansluiten
De organisator is verantwoordelijk voor de installatie en correcte aansluiting van de
geluidsbegrenzer.

Artikel 6: Exoneratiebedingen

De politiezone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of beschadiging
van andere materialen, goederen en eigendommen die voortvloeien uit het gebruik van de
geluidsbegrenzer. De politiezone kan niet aangesproken worden op boetes die zouden
voortvloeien uit het niet correct installeren en aansluiten van de geluidsbegrenzer. De
politiezone kan niet in gebreke worden gesteld wanneer zij haar verplichting tot ontlenen van de
geluidsbegrenzer, ondanks een geldige reservatie, niet kan nakomen na een wanprestatie van een
derde (beschadiging van de geluidsbegrenzer, niet tijdig terugbrengen, ...).

Artikel 7: Slotbepaling

Door het ontlenen van de geluidsbegrenzer aanvaardt de ontlener de bepalingen van dit
reglement en waarboorgt hij/zij de strikte naleving ervan. Ingeval van niet-naleving van dit
reglement kan de ontlener tijdelijk of definitief van verdere ontlening uitgesloten worden.”

10.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd
op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2012/03 - Besluit bij hoogdringendheid in
zitting van het Politiecollege dd. 06/07/2012 - Bekrachtiging
De Politieraad gaat akkoord om volgende bediening vakant te verklaren in het kader van de
mobiliteitscyclus 2012-03:
- één bediening van een INP voor de dienst interventie
11.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd
op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2012/04 - Besluit bij hoogdringendheid in
zitting van het Politiecollege dd. 07/09/2012 - Bekrachtiging
Overwegende dat er in de mobiliteitscyclus 2012-03 geen kandidaten hebben gepostuleerd voor deze
bediening, gaat de Politieraad akkoord om volgende bedieningen opnieuw vakant te verklaren:
- één bediening van een INP voor de dienst interventie
- één bediening van een HINP
12.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd
op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2012/05 - Besluit bij hoogdringendheid in
zitting van het Politiecollege dd. 05/11/2012 - Bekrachtiging
Overwegende dat er in de mobiliteitscyclus 2012-04 geen kandidaten hebben gepostuleerd voor deze
bediening, gaat de Politieraad akkoord om volgende bedieningen opnieuw vakant te verklaren:
- één bediening van een INP voor de dienst interventie
- één bediening van een HINP

13.- PWA-dienst Galmaarden - Verlenging duur mandaat “administratieve ondersteuning
wijksector GHB” vanaf 01/01/2013 à 31/12/2013 - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de termijn voor het gebruik van een PWA kracht “administratieve
ondersteuning wijksector GHB” goed te keuren voor een bijkomende termijn van 01/01/2013 à
31/12/2013.

14.- PWA-dienst Gooik - Verlenging duur mandaat “administratieve ondersteuning wijksector
GLP” vanaf 01/01/2013 à 31/12/2013 - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de termijn voor het gebruik van een PWA kracht “administratieve
ondersteuning wijksector GLP” goed te keuren voor een bijkomende termijn van 01/01/2013 à
31/12/2013.

15.- PWA-dienst Gooik - Verlenging duur mandaat “Klusjes- en kleine onderhoudswerken” vanaf
01/01/2013 à 31/12/2013 - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de termijn voor het gebruik van een PWA kracht “klusjesdienst” goed
te keuren voor een bijkomende termijn van 01/01/2013 à 31/12/2013.

16.- Geweldsbeheersing PZ Pajottenland - Geweldsbeheersing - dwang met vuurwapen - Huren
schietstand Geraardsbergen - Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd.
09/11/2012 – Bekrachtiging
De Politieraad gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst opgesteld tussen de Koninklijke
Vrijschutters Geraardsbergen en de politiezone Pajottenland, om in het kader van de
geweldsbeheersing, de schietstand te Geraardsbergen, Weverijstraat 26 te 9500 Geraardsbergen te
huren voor de opleiding geweldsbeheersing dwang met vuurwapen vanaf 04/10/2012 voor onbepaalde
duur.

17.- Buitendienststelling - Materiaal - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om materiaal buiten dienst te stellen en te vernietigen in het
containerpark van Gooik.

18.- Buitendienststelling – Informaticamateriaal - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om informaticamateriaal buiten dienst te stellen en te vernietigen via de
firma VCD Devroede.

