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Doomst M., Voorzitter
De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., De Roubaix A., - leden van het politiecollege
Anthoons H., Baert P., Cromphout P., De Mangelaere A., De Mulder L., Elpers H.,
Lescrève M., Penninck K., Schoukens P., Snoeks L., Thiebaut H., Degroote K., O E., Van
Vlaenderen K., - raadsleden
Hellinckx M., Korpschef
Kelchtermans, K., Bijzonder Rekenplichtige
Reygaerts K., Secretaris
Poelaert K., Viaene S., Biesemans A., Timmermans E.

OPENBARE ZITTING

1.- Politieraad - Beëindiging van het mandaat van Burgemeester De Waele - Kennisname
Gelet op het beëindigen van het mandaat van Burgemeester De Waele met ingang op 1 mei 2011, is hij vanaf
1 mei 2011 van rechtswege geen lid meer van het Politiecollege en de Politieraad.
De Voorzitter dankt Burgemeester Willy De Waele namens het Politiecollege en de Politieraad voor de
jarenlange samenwerking.

2.- Politieraad - Installatie van Burgemeester Irina De Knop - Kennisname
Mevrouw Irina De Knop wordt vanaf 01/05/2011 van rechtswege lid van het Politiecollege en de Politieraad.

3.- Politieraad - Aanvaarding van het ontslag van de Heer Filip Van Ginderdeuren (Lennik) Goedkeuring
De Politieraad neemt kennis van het ontslag van de Heer Filip Van Ginderdeuren.
De Voorzitter dankt, mede in naam van de overige leden van de Politieraad en van het personeel van de lokale
politie Pajottenland, de Heer Filip Van Ginderdeuren.

4.- Politieraad - Onderzoek der geloofsbrieven - installatie en eedaflegging van Mevrouw Kelly Van
Vlaenderen - Goedkeuring
De Politieraad keurt de geloofsbrieven van Mevrouw Kelly Van Vlaenderen goed en nodigt haar derhalve uit
met het oog op haar aanstelling als lid van de politieraad de grondwettelijke eed af te leggen.

5.- Notulen politieraad dd. 17/01/2011 - Goedkeuring
De notulen van de Politieraad dd. 17/01/2011 worden goedgekeurd.

6.- Financiën - Begroting 2010 - Begrotingswijziging nr. 5 - Besluit goedkeuring dd. 12/01/2011 van de
heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene
Zaken dd. 13/01/2011 onder kenmerk toezicht/1156 12 - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
begrotingswijziging nr. 5 van het dienstjaar 2010 van de politiezone meegedeeld heeft.

7.- Financiën - Begroting 2010 - Begrotingswijziging nr. 5 - Gewestelijk toezicht - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur dd. 21/01/2011 onder kenmerk DBS/11-22/bw5 - 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. 21/01/2011 onder kenmerk DBS/11-22/bw5.

8.- Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone Pajottenland
voor het jaar 2010 - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de zone Pajottenland voor
het dienstjaar 2010 goed.

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2010
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

6.114.527,49
5.382.494,12

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

732.033,37
54.655,71

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

786.689,08

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

261.114,42
261.114,42

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

0,00
61.476,70

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

61.476,70

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

Vaste activa
Vlottende activa

1.674.557,51
1.100.220,90

Totaal van de activa

2.774.778,41

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schuld

1.826.691,67
0,00
948.086,74

Totaal van de passiva

2.774.778,41

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2010
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat

24.449,36
27.008,86

Resultaat van het dienstjaar

51.458,22

9.- Financiën - Begroting 2011 - Begrotingswijziging nr. 1 in de gewone dienst - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging in de gewone dienst van het dienstjaar 2011 goed.
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging

verhoging +

Alg.resultaat begrotingsrekening

2009

716.673,01

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2010

-248.545,51

263.905,87

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

2010

468.127,50

Begrotingswijziging

2011

verlaging -

na de voorgestelde
wijziging

716.673,01

(1)

0,00

15.360,36

(2)

263.905,87

0,00

732.033,37

(3)

5.261.453,25
5.270.178,19

0,00
207.071,17

0,00
31.100,43

5.261.453,25
5.446.148,93

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

0,00
263.663,27

0,00
1.823,82

0,00
0,00

0,00
265.487,09

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
108.000,00

0,00
0,00

0,00
31.000,00

0,00
77.000,00

-380.388,21

-208.894,99

-62.100,43

-527.182,77

(4)

204.850,60

(5)

Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar

Geraamd resultaat van de begroting

2011

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011

10.- Financiën - Begroting 2011 - Begrotingswijziging nr. 2 in de buitengewone dienst - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging in de buitengewone dienst van het dienstjaar 2011 goed.
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging

verhoging +

Alg.resultaat begrotingsrekening

2009

145,00

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2010

-145,00

0,00

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

2010

0,00

Begrotingswijziging

2011

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

145,00

(1)

0,00

-145,00

(2)

0,00

0,00

0,00

(3)

110.000,00
218.000,00

70.000,00
112.000,00

0,00
73.000,00

180.000,00
257.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

108.000,00
0,00

0,00
0,00

31.000,00
0,00

77.000,00
0,00

0,00

-42.000,00

-42.000,00

0,00

(4)

0,00

(5)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011

11.- Infrastructuur - Stand van zaken - Goedkeuring
11.1.

Infrastructuur - Stand van zaken - Kennisname

De Politieraad neemt kennis van de stand van zaken mbt de infrastructuursproblematiek.
1. Verhuis van de wijkwerking Lennik naar de Schepenbank te Lennik
 Uiterlijk 01/10/2011 open – verhuis tijdens zomervakantie
 De Schepenbank biedt een goede definitieve oplossing voor de wijkwerkers van Lennik.
 Er zal een huurprijs worden betaald voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen door de
politieposten vanaf 1 januari 2012.
2. Verhuis van de wijkwerking Galmaarden naar de Kammeersweg 8 te Galmaarden (+ wijkcoördinatie)
 Uiterlijk 01/10/2011 open – verhuis september 2011
 De woning gelegen aan de Kammeersweg 8 te Galmaarden biedt een goede definitieve oplossing
voor de wijkwerkers.
 Er zal een huurprijs worden betaald voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen door de
politieposten vanaf 1 januari 2012.
3. Behoud van de wijkposten Bever - Herne - Pepingen
 Er zal een huurprijs worden betaald voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen door de
politieposten vanaf 1 januari 2012.
4. Verhuis van de verkeersdienst naar Lennik
 September 2011
5. Inhuring van de woningen gelegen te Kester, Bruneaustraat 103-105-109



Oktober-November 2011
Bruneaustraat 101
Interventie
Wijkpost Gooik
Wijkcoördinatie
Slachtofferbejegening
Bruneaustraat 103
Dagcoördinator
Directeur Operaties
Management Operaties
Bruneaustraat 105
Directeur Organisatie
Management Organisatie
Bruneaustraat 107
Korpschef
Secretariaat
Vergaderlokaal
Preventiemedewerker drugs en alcohol

6. Ingebruikname van de zolderverdieping en de garages van de logementen gelegen te Lennik
 De gemeente Lennik gaat de appartementen in Lennik aankopen ten voordele van het OCMW. Er
werd afgesproken dat er in het contract twee erfdienstbaarheden worden opgenomen: enerzijds zal
de gemeente Lennik de rechten en plichten lastens INP David Nelissen overnemen en anderzijds in
afspraak tussen de gemeente en politie mag de politie de zolder gebruiken als archiefruimte evenals
de kelderverdieping en garages voor de dienst verkeer.
 Eénmalige beperkte aanpassingskost - gratis ingebruikname
7. Beëindigen van de huurovereenkomst te 1755 Kester, Bruneaustraat 120
 Gelet op de inhuring van de woningen gelegen in de Bruneaustraat 103, 105 en 109 is het niet langer
noodzakelijk te beschikken over de woning gelegen te Kester in de Bruneaustraat 120
 Opzeg vanaf 01/07/2011 tot en met 31/12/2011
8. Nieuwbouw - opstarten van een locatieverantwoording
 Het gemeentelijk structuurplan voorziet de mogelijkheid om de centrale politiepost „politiezone Pajot‟
uit te breiden of te herlocaliseren (p 161). “De uitbreiding van de bestaande politiekazerne in Kester is
maar mogelijk na een grondige ruimtelijke evaluatie van de regio „politiezone Pajot‟. Parameters
waarop deze studie dient te worden gebaseerd zijn ruimtelijke draagkracht, centralisatie, ontsluiting,
bereikbaarhied, verkeersveiligheid, … indien deze studie aantoont dat de huidige politiekazerne de
ideale locatie is voor een adequate werking van de politiezone, kan er in het woonuitbreidingsgebied
worden uitgebreid.”


De locatieverantwoording zal bestaan uit een aantal ruimtelijke (ruimtelijke draagkracht, planologisch
kader, juridisch kader, mobiliteitskader, …) en een aantal niet-ruimtelijke elementen (minimale
normen voor infrastructuur, politiegebouwen, interventietijden, visibiliteit, …) die ten opzichte van
elkaar dienen afgewogen en beoordeeld te worden.



Timing: doelstelling definitieve vastlegging locatie uiterlijk eind december 2011



Daarna opstarten aankoop- of onteigeningsprocedure in 2012.

9. Opstarten van de procedure voor de verkoop van de site Vollezele al dan niet via verkaveling
De PZ Pajottenland vraagt de toestemming om reeds te starten met de procedure voor de verkoop van de site
Vollezele. Doelstelling om de verkoop te verwezenlijken in het voorjaar 2012.

11.2

Overeenkomst tot bezetting ter bede - Woningen gelegen te Kester, Bruneaustraat 103, 105
en 109 - Goedkeuring

De Politieraad gaat akkoord met de overeenkomst tot bezetting ter bede tussen de Regie der Gebouwen, met
administratieve zetel gevestigd te 1060 Brussel, Gulden Vlieslaan en de politiezone Pajottenland, opgemaakt
op datum van 06/05/2011, om de woningen gelegen te Kester, Bruneaustraat 103, 105 en 109 te huren. Deze
overeenkomst neemt een aanvang op 1 september.

11.3

Beëindiging huurcontract woning gelegen te Kester, Bruneaustraat 120 - Goedkeuring

De Politieraad gaat akkoord om het huurcontract op te schorten voor de huur van een woning, gelegen te
Kester, Bruneaustraat 120 met ingang op 01 juli 2011.

11.4

Budgettaire kosten - Kennisname

Tijdens het Politiecollege van 13/05/2011 werd afgesproken om een bedrag van 80.000 € te voorzien voor de
verhuisproblematiek. Dit bedrag is nodig voor electriciteitswerken, bekabeling, politienetwerk,
opfrissingswerken en een verhuisfirma.

11.5

Telecommunicatie - Bestek 2011-03 - Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze
van gunnen - Goedkeuring

Er wordt een opdracht gegund met als voorwerp het upgraden van het bestaand telecommunicatiesysteem tot
één (1) geïntegreerd telecommunicatie- en internetsysteem inclusief alle noodzakelijke eindapparatuur
(telefoontoestellen, ...) voor alle sites binnen de Politiezone “ Pajottenland ” - 5405, de integratie van de mobiele
telefonie en het centraal management ervan. De voorwaarden van de opdracht zijn vastgesteld in het bestek in
bijlage.
Het geraamde bedrag van de opdracht bedraagt 42.000,00 € (incl. BTW).
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.

11.6

Toekenning van het contract voor de vernieuwing van de elektronische mail via het
raamcontract van VERA Autonoom Provinciebedrijf - Goedkeuring

De Politieraad gaat akkoord om gebruik te maken van het bestek dat VERA Autonoom Provinciebedrijf voor
een „hosted maildienst‟ onderhandelde voor de lokale besturen van Vlaams-Brabant en gunde aan Colt
Technology Services NV.
Binnen het bestuur zal de verdere afhandeling van de migratie naar het nieuwe elektronische mailsysteem door
de secretaris toegewezen worden aan een persoon die het proces verder met VERA zal opvolgen. Deze
persoon maakt zich bij VERA kenbaar door het contract en het antwoordformulier naar VERA op te sturen.

11.7

VERA - Internet-connectiviteit - Toewijzing - Goedkeuring

De Politieraad gaat akkoord om de toestemming te verlenen aan VERA Autonoom Provinciebedrijf om de
internet-connectiviteit op te nemen als provider.

11.8

Infrastructuur - Levering van electriciteit - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen Goedkeuring

De Politieraad gaat akkoord om bij wijze van aanbesteding een opdracht te gunnen voor de levering van
elektriciteit op basis van het bestek.

12.- Personeel - Wijziging personeelsformatie - Besluit goedkeuring dd. 09/02/2011 van de heer
Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene
Zaken dd. 09/02/2011 onder kenmerk toezicht/95 136 - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de wijziging
van de personeelsformatie van de politiezone meegedeeld heeft.

13.- Personeel - Wijziging personeelsformatie - Gewestelijk toezicht - Agentschap voor Binnenlands
Bestuur dd. 22/02/2011 onder kenmerk DSB.11-2392 VGP/203429 - 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. 12/02/2011 onder kenmerk DSB.11-2392 VGP/203429.

14.- Personeel - Aanvraag opruststelling Dirk Van Den Bossche - Officier Operaties dd. 08/02/2011 met
ingang op 01/01/2012 - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de aanvraag van de Heer Dirk Van Den Bossche dd. 08/02/2011 tot
opruststelling op 01/01/2012 in te willigen en hem hierbij eervol ontslag te verlenen.

15.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op
twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2011/02 - Besluit bij hoogdringendheid in zitting
Politiecollege dd. 13/05/2011 - Bekrachtiging
De Politieraad gaat akkoord om volgende bedieningen vakant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus
2011-02:
 één bediening van een Directeur Organisatie (zowel voor een CP als voor een CALOG A2);
 één bediening van een CALOG B Consulent Facilitaire dienstverlening
 één bediening van een INP voor de dienst interventie (eventueel 2e in functie van resultaten mogelijke
mutatieaanvragen)
16.- Personeel - Korpsrichtlijn - Facturatie personeel PZ Pajottenland – Principebeslissing en
tariefbepaling - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de Korpsrichtlijn goed te keuren mbt het doorrekenen van bepaalde (nietoperationele) prestaties die geleverd worden door de personeelsleden van de PZ Pajottenland tijdens de
diensturen aan andere politiezones waarmee geen samenwerkingsovereenkomst bestaat en waarvan men
verwacht dat er in de toekomst geen tegenprestatie zal geleverd worden en van prestaties die geleverd worden
door de personeelsleden van de PZ Pajottenland aan organisaties/instellingen van buiten onze zone
(uiteenzettingen/voordrachten/...).

17.- Personeel - Korpsrichtlijn - GSM-Policy PZ Pajottenland - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om het principe van het doorrekenen van het GSM-gebruik bij overschrijding van
het jaarquotum zoals vastgesteld in de korpsrichtlijn mbt de GSM-Policy binnen de PZ Pajottenland goed te
keuren.

18.- Personeel - Copernicuspremie - Principebeslissing Politiecollege dd. 11/02/2011 - Bekrachtiging
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde
personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2
niveaus, gaat de Politieraad akkoord met het feit dat alle medewerkers van de PZ PAJOTTENLAND, gelet op
de problematiek m.b.t. de Copernicuspremie, op gelijke voet zullen worden behandeld, ongeacht het feit dat

hij/zij de lokale overheid al dan niet dagvaardt.

19.- Personeel - Copernicuspremie - Dagvaarden in tussenkomst en vrijwaring van de Belgische Staat
in de lopende rechtszaken tot vordering van de Copernicuspremie door sommige operationele
personeelsleden - Goedkeuring
De Politieraad machtigt het politiecollege tot het optreden in rechte als eiseres binnen het kader van procedures
die werden aangespannen tegen de politiezone tot uitbetaling van, dan wel vergoeding voor vermeend
achterstallige Copernicuspremies, dit in ieder geval met het oog op een mogelijke dagvaarding in tussenkomst
en vrijwaring van de Belgische staat;

20.- Politieraad - Reglement van inwendige orde - Voorstel tot aanpassing - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de aanpassingen aan het reglement van inwendige orde.
Belangrijkste wijzigingen:

Vergaderingen Politieraad min. 4x

Oproeping:

Per email

Bepaalde (omvangrijke) documenten – kunnen via mail aangevraagd worden – wordt
bezorgd op het gemeentehuis (op het bureel van de secretaris)

Informatie voor politieraadsleden en publiek - Bekendmaking van de agenda:

Aanplakking aan de administratieve hoofdzetel van de politiezone

Aanplakking aan de gemeentehuizen

Bekendmaking via de website van politie

Bekendmaking via de website van de gemeenten

Te sturen aan lokale perscorrespondenten

“Abonnement” verkrijgbaar voor elke belanghebbende inwoner door mail te sturen

Beslissingen van de Politieraad

Beknopte omschrijving op de website van de PZ Pajottenland

De gemeenten voorzien op hun website een link naar de website van de PZ Pajottenland

21.- Jaarverslag 2010 - Verdere publicatie en verspreiding - Goedkeuring
De Politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2010 en gaat akkoord met de verdere publicatie en
verspreiding van dit document.

22.- Materiaal - Buitendienststelling één voertuig (lichte vracht volkswagen transporter) dienst
Interventie (GUD 830) - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om het voertuig (lichte vracht volkswagen transporter) dienst Interventie (GUD
830) buiten dienst te stellen, te ontmantelen en te koop aan te bieden bij opbod aan geïnteresseerde kopers.

