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2. Politieraad – Lennik - Aanvaarding van het ontslag van de Heer Henri Van Eeckhoudt als
opvolger voor de Politieraad - Kennisname
De Politieraad neemt kennis dat voor de gemeente Lennik de aanduiding van de Heer Henri Van
Eeckhoudt als tweede opvolger voor Mevrouw Heidi Elpers wordt geschrapt, om reden de Heer Henri
Van Eeckhoudt zijn ontslag heeft ingediend als gemeenteraadslid van Lennik.
3. Financiën - Begroting 2013 - Gewestelijk toezicht - Besluit goedkeuring dd. 13/02/2013 van
de heer Gouverneur - Schrijven Vlaamse Overheid - Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd.
13/02/2013 onder kenmerk DBS 2013-161 – 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. 13/02/2013 onder kenmerk DBS 2013/161, waarbij gesteld wordt dat

“Ik heb de klacht van de gemeente Lennik tegen punt 8 “goedkeuring begroting 2013” van het besluit
van de politieraad van 26 november 2012, onderzocht. Uit mijn onderzoek blijkt dat er geen redenen
zijn om tegen de begroting 2013 van de politiezone Pajottenland schorsend op te treden. Ik heb dan
ook het besluit van de gemeenteraad van Lennik van 17 december 2012, waarbij om de gemeentelijke
bijdrage ad. EUR 793.377,42 niet goed te keuren, geschorst, en de gemeente verzocht om de nodige
kredieten in te schrijven in de begroting 2013.”.

4. Financiën - Begroting 2013 - Besluit goedkeuring dd. 27/02/2013 van de heer Gouverneur Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd.
28/02/2013 onder kenmerk toezicht/692+91265 – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
begroting 2013 van de politiezone meegedeeld heeft.

5. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone
Pajottenland voor het jaar 2012 – Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de zone
Pajottenland voor het dienstjaar 2012.

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2012
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)

6.501.450,51

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

5.506.732,07

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

994.718,44

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

78.018,63
1.072.737,07

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

120.817,47

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

170.550,31

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

-49.732,84

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

94.611,88
44.879,04

BALANS PER 31 DECEMBER 2012
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schuld
Totaal van de passiva

1.644.641,17
1.137.481,33
2.782.122,50

2.092.207,84
0,00
689.914,66
2.782.122,50

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2012
Exploitatieresultaat

256.381,99

Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het dienstjaar

8.110,16
264.492,15

6. Infrastructuur - Verkoop site Vollezele - Vaststellen van de voorwaarden inzake de verkoop
van de site Vollezele toebehorend aan de politiezone – Besluit bij hoogdringendheid in zitting
Politiecollege dd. 22/03/2013 – Bekrachtiging
De Politieraad bekrachtigt het besluit van het Politiecollege dd. 22/03/2013 genomen bij
hoogdringendheid.
De Politieraad gaat akkoord om de verkoop van de site Vollezele, Steenstraat 5 te 1570 Vollezele te
organiseren via een openbare verkoop na maximale nationale publiciteit en de voorwaarden van deze
verkoop vast te stellen als volgt: de site zal in zijn totaliteit worden verkocht met een
stedebouwkundig attest. Het Politiecollege wordt belast met de uitvoering.
De Politieraad geeft de opdracht aan het Politiecollege om een schatting voor zeven individuele
percelen aan te vragen bij de registratie der domeinen zodat de openbare verkoop per individueel
perceel kan georganiseerd worden indien de globale verkoop van de site niet succesvol zou blijken.

De openbare verkoop gaat door op woensdag 26 juni 2013 om 14u00 in café La Luna, Marktplein
11 te Galmaarden.

Electriciteit - Aansluiting voor het leveren van elektriciteit via het contract van de piloot
gemeente Lubbeek – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om aan te sluiten bij het lopende contract van de gemeente Lubbeek en
bevestigt de gewijzigde bestekvoorwaarden “levering van elektriciteit’ via de piloot gemeente Lubbeek,
namelijk:
de aanvangsdatum te verschuiven naar 1 oktober 2013 ipv 1 juli 2013;
de duur van de opdracht te wijzigen in 39 maanden ipv 42 maanden;
de referentie Endex aan te passen nl. 47,48 €/MWh ipv 53,76 €/MWh

8. Materiaal - Buitendienststelling één voertuig (AZA 379) - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om het voertuig buiten dienst te stellen, te ontmantelen en te koop aan te
bieden bij opbod aan geïnteresseerde kopers.
Betreft het voertuig: volkswagen polo (diesel) - op 04/06/1998 voor het eerst in gebruik genomen tellerstand 171.365 km
De voorwaarden inzake de verkoop van het voertuig, als volgt vast te stellen:
- minimumprijs 100,00 € (inclusief BTW) voor het voertuig

9. Personeel – Aanwervingsproblematiek in de PZ Pajottenland - Ministeriële omzendbrief GPI 73
dd. 14/05/2013 (B.S., 27/05/2013) betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van
de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten - Goedkeuring
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie
en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, gaat de Politieraad
akkoord om een beroep te doen op de “onmiddellijke werving” en dit ten belope van twee (02)
betrekkingen INP Interventie. Bijkomend gaat de Politieraad ook akkoord om één (01) betrekking INP
interventie vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteur voorbehouden
mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt georganiseerd. Indien die betrekking niet
wordt ingevuld, zal die via een ambtshalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond
van artikel VI.II.4ter, RPPol, worden ingevuld.

10. Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd
op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2013/02 - Besluit bij hoogdringendheid in
zitting Politiecollege dd. 26/04/2013 - Bekrachtiging
De Politieraad gaat akkoord om volgende bedieningen vakant te verklaren in het kader van de
mobiliteitscyclus 2013-02:
- één bediening van een INP voor de dienst interventie
- één bediening van een HINP (niet gespecialiseerd)
- twee bedieningen van een INP voor de dienst recherche
11. Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd
op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2013/03 - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om volgende bediening vakant te verklaren in het kader van de
mobiliteitscyclus 2013-03:
- één bediening van een HINP (niet gespecialiseerd)

Besloten zitting

