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OPENBARE ZITTING
1. Notulen politieraad dd. 24/10/2016 – Goedkeuring
De notulen worden goedgekeurd.

2. Financiën - Begroting 2016 - Begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd.
28/11/2016 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling
Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 29/11/2016 onder kenmerk toezicht/267
207 – Kennisname
De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de
goedkeuring van de begrotingswijzigingen 3 en 4 van het dienstjaar 2016 van de politiezone
meegedeeld heeft.
3. Infrastructuur – Onteigening – Uitspraak Vrederechter 06/12/2016 – Kennisname en
bespreking betaling van het bedrag van de provisionele onteigeningsvergoeding
Het Politiecollege heeft kennis genomen van de beslissing van de Vrederechter van 06/12/2016.
4. Infrastructuur – Onteigening – Betaling van het bedrag van de provisionele
onteigeningsvergoeding – Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd.
16/12/2016 - Bekrachtiging
De beslissing van het politiecollege in zitting van 16/12/2016 wordt bekrachtigd waarbij de
Politieraad akkoord is om de onteigende gronden, zoals vermeld in het vonnis van de
Vrederechter van 6 december 2016 op grond van artikel 11 van de Wet van 26 juli 1962 dringend
in bezit te nemen.
De Politieraad is akkoord dat er een begrotingswijziging werd opgesteld voor het dienstjaar
2016, waarbij een verhoging werd toegestaan van
artikel 330/711-52 van 360.000 € naar 382.560,00 €
artikel 060/995-51 van 391.000 € naar 413.560,00 €

De Politieraad is akkoord dat het bedrag van de provisionele onteigeningsvergoeding, vastgesteld
op 382.560 €, voor het verwerven van de grond voor de bouw van het politiehuis door de
Bijzonder Rekenplichtige onmiddellijk werd betaald in de Deposito- en Consignatiekas.

5. Financiën - Begroting 2016 - Begrotingswijzigingen nr. 5 en 6 - Besluit goedkeuring dd.
23/12/2016 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling
Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 09/01/2017 onder kenmerk toezicht/320 6 –
Kennisname
De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de
goedkeuring van de begrotingswijzigingen 5 en 6 van het dienstjaar 2016 van de politiezone
meegedeeld heeft.
6. Begroting 2016 – Begrotingswijzing 5 in de gewone dienst – Besluit bij hoogdringendheid
in zitting van het Politiecollege dd. 16/12/2016 - Bekrachtiging
Het besluit van het Politiecollege dd. 16/12/2016 genomen bij hoogdringendheid wordt
bekrachtigd.
De Politieraad gaat akkoord om de begrotingswijziging nr. 5 - gewone dienst van de begroting
2016 goed te keuren. In de gewone dienst van de politiebegroting 2016 werden geen wijzigingen
aangebracht maar deze begrotingswijziging werd pro forma opgesteld;
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging

verhoging +

Alg.resultaat begrotingsrekening

2014

1.088.092,98

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2015

267.511,10

0,00

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

2015

1.355.604,08

Begrotingswijziging

2016

verlaging -

na de voorgestelde
wijziging

1.088.092,98

(1)

0,00

267.511,10

(2)

0,00

0,00

1.355.604,08

(3)

6.438.407,92
6.351.947,17

0,00
0,00

0,00
0,00

6.438.407,92
6.351.947,17

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

156.885,06
329.791,65

0,00
0,00

0,00
0,00

156.885,06
329.791,65

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
417.973,14

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
417.973,14

-504.418,98

0,00

0,00

-504.418,98

Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar

Geraamd resultaat van de begroting

2016

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2016

851.185,10

(4)
(5)

7. Begroting 2016 – Begrotingswijzing 6 in de buitengewone dienst – Besluit bij
hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 16/12/2016 - Bekrachtiging
Het besluit van het Politiecollege dd. 16/12/2016 genomen bij hoogdringendheid wordt
bekrachtigd.
De Politieraad gaat akkoord om de begrotingswijziging nr. 6 - buitengewone dienst van de
begroting 2016 goed te keuren.
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging

verhoging +

Alg.resultaat begrotingsrekening

2014

-101.615,66

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2015

3.130,52

0,00

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

2015

-98.485,14

Begrotingswijziging

2016

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

Geraamd resultaat van de begroting

2016

verlaging -

na de voorgestelde
wijziging

-101.615,66

(1)

0,00

3.130,52

(2)

0,00

0,00

-98.485,14

(3)

0,00
492.600,00

0,00
22.560,00

0,00
0,00

0,00
515.160,00

0,00
31.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
31.000,00

622.085,14
0,00

22.560,00
0,00

0,00
0,00

644.645,14
0,00

98.485,14

0,00

0,00

98.485,14

(4)

0,00

(5)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2016

8. Financiën - Begroting 2017 - Besluit goedkeuring dd. 29/11/2016 van de heer Gouverneur
- Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene
Zaken dd. 30/11/2016 onder kenmerk toezicht/265 211– Kennisname
De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de
goedkeuring van de begroting 2017 van de politiezone meegedeeld heeft, zij het met de erin
vermelde opmerking.
De politiezone dient, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de eerstvolgende
begrotingswijziging de bedragen van de federale toelagen in overeenstemming te brengen met de
bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2017 en in het bijzonder, het bedrag van de Federale
Sociale Toelage II dient aangepast te worden aan het geplafonneerd bedrag zoals het voorkomt
op het bijgeleverde document Toezicht 2.

9. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone
Pajottenland voor het jaar 2016 – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de

zone Pajottenland voor het dienstjaar 2016 te verifiëren en aan te nemen.

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2016
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

8 157 392,30
6 455 170,35

Begrotingsresultaat (gewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

1 702 221,95
35 187,57

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

1 737 409,52

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

769 131,60
769 131,60

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

0
197 811,41

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

197 811,41

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Vaste activa
Vlottende activa

1 469 593
3 088 500

Totaal van de activa

4 558 092

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schuld

3 746 931

Totaal van de passiva

4 558 092

811 160

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2016
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat

359 511
388 112

Resultaat van het dienstjaar

747 622

10. Zonaal Veiligheidsplan - Verlenging van de huidige zonale veiligheidsplannen en
afstemming op het nieuwe nationaal veiligheidsplan 2016-2019 – Aanpassingen aan het
Zonaal Veiligheidsplan – Kennisname en bespreking
Om de afstemming tussen het lopende ZVP en het nieuwe NVP te realiseren, werd een
informatie- en afstemmingsronde georganiseerd tijdens de zonale veiligheidsraad van
09.02.2017.
De wijzigingen aan het lopende ZVP werden voorgesteld aan de zonale veiligheidsraad onder de
vorm van een addendum. Het addendum bevat de beschrijving van die activiteiten die
noodzakelijk worden geacht om, rekening houdende met de lokale context, bij te dragen aan de
programmawerking van het NVP 2016 – 2019.
Tijdens de zonale veiligheidsraad werden de voorgestelde bijsturingen en doelstellingen fel
bediscussieerd. De leden van de zonale veiligheidsraad konden, in hoofdzaak door de beperkte
mogelijkheden inzake capaciteitsuitbreidingen, geen consensus bereiken. Zij hebben bijgevolg
aan de korpschef van de politiezone Pajottenland, HCP Marc Hellinckx, de uitdrukkelijke vraag
gesteld om een tweede aangepast voorstel van addendum te formuleren.
Op basis van de verzamelde informatie, en rekening houdende met de punten van discussie, stelt
de korpschef een bijsturing van het lopende ZVP voor. Het aangepaste addendum werd
voorgelegd op het Politiecollege van 17.02.2017. Nadien werd het, via elektronische weg, ter
beschikking gesteld aan de anderen leden van de zonale veiligheidsraad.
Het hier voorgestelde addendum is het uiteindelijke resultaat van een elektronische consultatie en
goedkeuring door alle leden van de zonale veiligheidsraad.
Het addendum wordt overgemaakt aan de bevoegde instanties en voogdijoverheden, ten laatste in
de maand maart 2017.
De politieraad heeft kennis genomen van het aangepast addendum.
11. Personeel – Wijziging van de personeelsformatie van de politiezone PAJOTTENLAND
– Bespreking en Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de personeelsformatie van de politiezone PAJOTTENLAND met
ingang op 01 april 2017 vast te stellen als volgt:
a) Operationeel kader
Kader
Officierenkader
Middenkader
Basiskader
Agent van politie
Totaal

Graden
4
13
49
0
66

b) Administratief en logistiek kader
Graad

Toekomstig kader

CALOG A 2
CALOG A 1
CALOG B
CALOG C
CALOG D
Totaal

1
1
7
3
3
15

De functies van de personeelsformatie vermeld in de artikelen 1 en 2 zijn uit te drukken in
voltijdse equivalenten.
Het bij dit besluit gevoegde organogram goed te keuren.
Akkoord te gaan met het dossier van de personeelsstudie, voorgesteld op het Politiecollege van
17/03/2017 en de politieraad van 27/03/2017, waarbij een uitbreiding gevraagd wordt van het
personeelskader en een aanpassing noodzakelijk is van het meerjarenplan 2014-2019 op het vlak
van personeel. Deze personeelsstudie is gekoppeld aan een nieuwe toekomstvisie voor de
politiewerking in de regio Pajottenland (zie visiedocument agendapunt 12).
12. Personeel – Visie PZ Pajottenland 2020 – Bespreking en goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de visietekst 2020, voorgesteld op het Politiecollege van
17/03/2017 en de Politieraad van 27/03/2017.
13. Begroting 2017 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de begrotingswijziging nr. 1 - gewone dienst van de begroting
2017.
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Alg.resultaat begrotingsrekening

2015

verhoging +

verlaging -

1.355.604,08

na de voorgestelde
wijziging

1.355.604,08

(1)

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2016

-504.418,98

851.036,85

0,00

346.617,87

(2)

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

2016

851.185,10

851.036,85

0,00

1.702.221,95

(3)

Begrotingswijziging

2017
6.789.758,65
6.695.074,60

112.958,83
162.949,07

13.081,40
34,40

6.889.636,08
6.857.989,27

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

0,00
345.557,51

60.585,56
549,89

0,00
0,00

60.585,56
346.107,40

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
176.000,00

0,00
212.185,00

0,00
176.000,00

0,00
212.185,00

Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar

Geraamd resultaat van de begroting

-426.873,46

-202.139,57

-162.953,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017

-466.060,03

(4)

1.236.161,92

(5)

14. Begroting 2017 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone dienst van de
begroting 2017.
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging

verhoging +

Alg.resultaat begrotingsrekening

2015

-98.485,14

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2016

98.485,14

0,00

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

2016

0,00

Begrotingswijziging

2017

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

Geraamd resultaat van de begroting

verlaging -

na de voorgestelde
wijziging

-98.485,14

(1)

0,00

98.485,14

(2)

0,00

0,00

0,00

(3)

0,00
176.000,00

188.500,00
48.000,00

0,00
35.500,00

188.500,00
188.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

176.000,00
0,00

0,00
0,00

176.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

140.500,00

140.500,00

0,00

(4)

0,00

(5)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017

15. Buitendienststelling ICT-materiaal - Kennisname
Het Politiecollege, in zitting van 16/12/2016, heeft beslist om het informaticamateriaal in
onderstaande lijst buiten dienst te stellen en te vernietigen bij de firma VCD Devroede,
Edingensestwg 20, 1500 Halle.
Toestel (Merk Type)

Leverancier

Datum_In_Gebrui
k

Werkstation (Fujitsu Celsius W350)

Econocom

01-06-2007

Werkstation (Fujitsu Celsius W350)

Econocom

01-06-2007

Werkstation (Fujitsu Celsius W350)

Econocom

01-06-2007

Werkstation (Fujitsu Celsius W340)

Econocom

26-09-2006

Werkstation (Fujitsu Celsius W340)

Econocom

26-09-2006

Werkstation (Fujitsu Celsius W340)

Econocom

26-09-2006

Site (Dienst - Gebruiker)
Gooik (Operaties / Onthaal Operaties / Onthaal)
Gooik (Organisatie / HRM - Cosijns
Katrien)
Gooik (Organisatie / HRM - Ots
Magda)
Lennik 31 (Operaties / Wijk - De
Vriese Régis)
Kester 109 (Vergaderzaal Meetingroom)
Lennik 75 (Recherche - Carlier
Erik)

Werkstation (Fujitsu Celsius W360)

Econocom

07-07-2008

Kester 101 (Interventie - 1ste PC)
Kester 101 (Interventie Verhoorlokaal Klein)
Kester 105 (Middelen - De Vits
Gustaaf)

Werkstation (Fujitsu Celsius W340)

Econocom

15-12-2006

Werkstation (Fujitsu Celsius W340)

Econocom

26-09-2006

Werkstation (Fujitsu Celsius W360)
Muis (Priminfo Logitech Optical
WheelMouse Zwart PS/2)

Econocom

07-07-2008

Priminfo SA

04-01-2010

Printer (Kyocera FS-1300DN)

Econocom

15-07-2009

Lennik 75 (Verkeer - Verkeer)
Kester 101 (Interventie Onthaallokaal)
Lennik 75 (Recherche - Luc-JonasRobby)

Printer (Kyocera FS-1030DN)

Econocom

03-10-2006

Herne (Wijk - Verhoorlokaal)

16. Buitendienststelling voertuigen - Kennisname
Tijdens het Politiecollege van 17/03/2017 werd het voertuig VW Transporter-Combi met als
nummerplaat 1 AGZ 776 (diesel) op 07/01/2011 voor het eerst in gebruik werd genomen en er
momenteel 261.230 km op de teller staan), buiten dienst gesteld, gelet op de staat van het
voertuig. De verkoop van het afgeschreven dienstvoertuig werd toegewezen aan Toon Hylebos,
Lippenhovestraat 1, 9620 Zottegem voor de prijs van 4.567,00 €.
17. Begroting 2017 – Buitengewone dienst – Aankoop van één (01) anoniem voertuig voor
dienst PLIF binnen het meerjarige raamcontract van de Federale Politie betreffende de
aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van één (01) anoniem voertuig in beheer door de
directie PLIF.
De Politieraad gaat akkoord om voor deze aankoop een beroep te doen op het raamcontract van
de federale politie met bestek nr. Procurement 2016 R3 007 voor de levering en aankoop van
politie en anonieme voertuigen, ten voordele van de geïntegreerde politie;
De uitgave zal geboekt worden op het artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst van de
begroting 2017. Het Politiecollege zal belast worden met de uitvoering van onderhavige
opdracht.
18. Begroting 2017 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 camera voor sluikstorten –
Goedkeuring
De aankoop van 1 sluikstortcamera wordt goedgekeurd in uitvoering van de begroting 2017 buitengewone dienst - art. 330/744-51- met een raming van 20.000,00 € (incl. BTW).
Er wordt beslist om de lopende procedure van 2016 verder te zetten. De technische eisen werden
reeds goedgekeurd in de Politieraad van 24/10/2016. De Politieraad in zitting van 24/10/2016
was akkoord om de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking en deze opdracht open te stellen voor geïnteresseerde gemeenten onder de vorm
van een raamcontract voor 3 jaar.
Het Politiecollege wordt belast met de uitvoering van onderhavige opdracht.

19. INFRAX – Gemeenschappelijke aankoop van electriciteit en aardgas voor de periode
2018 tot 2020 – machtiging gemeentebestuur Gooik – Besluit bij hoogdringendheid in
zitting van het politiecollege 24/02/2017 - Bekrachtiging
Gemeenschappelijke aankoop van electriciteit
Het besluit van het Politiecollege dd. 24/02/2017 genomen bij hoogdringendheid wordt
bekrachtigd, waarbij:
De gemeente GOOIK, conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt aangeduid om in naam en voor rekening van de PZ
PAJOTTENLAND op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht strekkende tot het
aanduiden van een leverancier voor elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend
op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017.
Gemeenschappelijke aankoop van aardgas
Het besluit van het Politiecollege dd. 24/02/2017 genomen bij hoogdringendheid wordt
bekrachtigd, waarbij:
De gemeente GOOIK, conform artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt aangeduid om in naam en voor rekening van de PZ
PAJOTTENLAND op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht strekkende tot het
aanduiden van een leverancier voor gas voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het
huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017
20. Gebruik ICT-devices – voordeel van alle aard – Schrijven FOD Financiën dd.
31/01/2017 met als kenmerk 2016.842 – Kennisname
De Politieraad heeft kennis genomen van het schrijven van FOD Financiën dd. 31/01/2017 met
als kenmerk 2016.842.

BESLOTEN ZITTING
De Politieraad heeft kennis genomen van:
- de stand van zaken van de nieuwbouw
- de aanduiding van twee personeelsleden als interne preventieadviseur van de interne
dienst van het Comité voor preventie en bescherming op het werk.
- de aanwerving van twee INP’s via onmiddellijke werving
- de aanwijzing van een diensthoofd interventie
- het openstellen van twee vacatures voor INP via de aspirantenmobiliteit
- de ambtsneerlegging van 1 CALog personeelslid
- de opruststelling van 1 INP
De Secretaris i.o.

De Voorzitter

Kristien Reygaerts

Michel Doomst

