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OPENBARE ZITTING
1.- Notulen politieraad dd. 06/06/2011 - Goedkeuring
De notulen van de Politieraad dd. 06/06/2011 worden goedgekeurd.

2.- Jaarrekening 2009 - Gewestelijk toezicht - Schrijven Vlaamse Overheid - Agentschap voor
Binnenlands Bestuur dd. 26/08/2011 met als kenmerk DBS 2010-4887 - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van het schrijven van de toezichthoudende overheid, zijnde het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant dd. 26/08/2011, waarbij gesteld wordt dat de
eindrekening ambtshalve goedgekeurd wordt.

3.- Jaarrekening 2009 - Besluit Provincie Vlaams Brabant - Federale Overheid - Algemene Zaken en
Specifiek Toezicht dd. 05/10/2011 onder kenmerk Toezicht/339/886 - Goedkeuring - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd besluit waarbij de Gouverneur de begrotingsrekening 2009
definitief vastgesteld heeft en waarbij de balans en resultatenrekening 2009 van de politiezone
Pajottenland ambtshalve goedgekeurd wordt.

4.- Financiën - Begroting 2011 - Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd.
27/06/2011 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale
Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 29/06/2011 onder kenmerk toezicht/469-598 - Kennisname
De politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2011 van de politiezone meegedeeld heeft.

5.- Financiën - Begroting 2011 - Begrotingswijziging nr. 1 en nr. 2 - Gewestelijk toezicht - Besluit
goedkeuring dd. 19/07/2011 van de heer Gouverneur - Schrijven Vlaamse Overheid - Agentschap
voor Binnenlands Bestuur dd. 19/07/2011 onder kenmerk DBS 11-9555-9556 - 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. 19/07/2011 onder kenmerk DBS 11-9555-9556 , waarbij gesteld wordt dat
“Hierbij neem ik kennis van het besluit van uw politieraad van 06 juni 2011 houdende vaststelling van
bovenvermelde begrotingswijzigingen. Op basis van de gegevens waarover ik momenteel beschik, zie ik
geen reden om schorsend op te treden. Tot het einde van de toezichttermijn (16/08/2011) blijft het echter
mogelijk dat een toezichtmaatregel zich opdringt naar aanleiding van bijkomende elementen..”

6.- Financiën - Begroting 2011 - Begrotingswijziging nr. 3 in de gewone dienst - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 3 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

15.360,36

0,00

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

2010

732.033,37

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

2011

verlaging -

na de voorgestelde
wijziging

716.673,01

(1)

0,00

15.360,36

(2)

0,00

0,00

732.033,37

(3)

5.261.453,25
5.446.148,93

2.800,00
58.100,00

0,00
230.437,69

5.264.253,25
5.273.811,24

0,00
265.487,09

0,00
3.473,11

0,00
0,00

0,00
268.960,20

0,00
77.000,00

0,00
0,00

0,00
8.650,00

0,00
68.350,00

-527.182,77

- 58.773,11

-239.087,69

-346.868,19

(4)

385.165,18

(5)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011

7.- Financiën - Begroting 2011 - Begrotingswijziging nr. 4 in de buitengewone dienst - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 4 in de buitengewone dienst van het dienstjaar 2011 goed.
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Alg.resultaat begrotingsrekening

2009

145,00

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2010

-145,00

verhoging +

0,00

verlaging -

0,00

na de voorgestelde
wijziging

145,00

(1)

-145,00

(2)

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

2010

Begrotingswijziging

2011

Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00
257.000,00

0,00
1.000,00

75.928,92
85.578,92

104.071,08
172.421,08

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

77.000,00
0,00

0,00
0,00

8.650,00
0,00

68.350,00
0,00

0,00

- 1.000,00

-1.000,00

0,00

(4)

0,00

(5)

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

Geraamd resultaat van de begroting

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011

(3)

8.- Begroting 2012 - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begroting 2012 goed.
- in het algemeen (gewone dienst)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011
Begroting 2012
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar

385.165,18

Saldo
5.509.354,84
5.525.585,70

-16.230,86

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2012)
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2012)

0,00
261.434,32

-261.434,32

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
107.500,00

-107.500,00

Geraamd resultaat van de begroting 2012 (+ of )

-385.165,18
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2012

0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011

0,00

- in het algemeen (buitengewone dienst)

Begroting 2012
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2012)
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2012)
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

Saldo
600.000,00
707.500,00

-107.500,00

0,00
0,00

0,00

107.500,00
0,00

107.500,00

Geraamd resultaat van de begroting 2012 (+ of )
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2012

- in het bijzonder:
Gemeentelijke toelage BEVER :

138.885,79 €

0,00

Gemeentelijke toelage GALMAARDEN :
Gemeentelijke toelage GOOIK :
Gemeentelijke toelage HERNE :
Gemeentelijke toelage LENNIK :
Gemeentelijke toelage PEPINGEN :

626.937,26 €
690.423,05 €
556.459,90 €
771.351,61 €
355.384,90 €

9.- Infrastructuur - Stand van zaken - Kennisname
- Goedkeuring van de verkoop van de site Vollezele (verkoop aan bouwpromotor met stedebouwkundig
attest)
-

Aankoop
bouwgrond
centrale
nieuwbouw
lokatieverantwoordingsdossier opgesteld.

regiohuis.

Momenteel

wordt

-

Vanaf 1 jan 2012 betaalt de politiezone de huur voor de wijklokalen, de kosten voor
energievoorzieningen en telefonie.

-

Vanaf 01/01/2012 Nieuwe openingsuren wijkposten
internetadressen – nieuwe telefooncentrale / VMS / GSM

– nieuwe telefoonnummers

een

– nieuwe

10- Infrastructuur - Verkoop site Vollezele - Vaststellen van de voorwaarden inzake de verkoop van
de site Vollezele toebehorend aan de politiezone - Goedkeuring
De Politieraad besluit om de site Vollezele, steenstraat 5 te 1570 Vollezele onderhands te verkopen en
stelt de voorwaarden van deze verkoop vast: de site zal in zijn totaliteit worden verkocht met een
stedebouwkundige attest. Het Politiecollege wordt belast met de uitvoering.

11.- Politionele veiligheid - Beëindiging huurcontract garage voor politievoertuig politiepost
Galmaarden - Besluit bij hoogdringendheid in zitting Politiecollege dd. 16/09/2011 - Bekrachtiging
De Politieraad besluit om het huurcontract te beëindigen afgesloten tussen de politiezone Pajottenland en
de Heer Roger en Patrick Marchand wonende te Geraardsbergsestraat 129, 1570 Galmaarden voor de
huur van een garage te Galmaarden, gelegen te Marktplein garage nr. 4 voor het politievoertuig van de
politiepost Galmaarden.

12.- Telecommunicatie - Bestek 2011/03 met onderhoudscontract - Gunning - Besluit Politiecollege
dd. 05/08/2011 - Bekrachtiging
De opdracht voor 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 zal worden toegewezen aan de firma Belgacom, Koning Albert II-laan 27,
1030 Brussel.

13.- Telecommunicatie - Beëindiging onderhoudscontract telefooncentrales politie - Besluit
Politiecollege dd. 07/10/2011 - Bekrachtiging
De Politieraad besluit om het onderhoudscontractcontract dat werd afgesloten tussen BKM en de
politiezone Pajottenland voor het contract met als nummer CV 131-70207 (Lennik) en het nummer CV 6870288 (Vollezele) op te zeggen.

14.- Begroting 2011 - Buitengewone dienst - Aankoop van 4 (vier) kogelwerende vesten Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het raamcontract van
de Federale Politie - Goedkeuring
De Politieraad besluit om de aankoop van 4 kogelwerende vesten goed te keuren in uitvoering van de
begroting 2011 - buitengewone dienst - art. 330/744-51 - met een raming van 3.500 € (incl. BTW) via het
raamcontract van de Federale Politie.

15.- Stookolie voor de gebouwen - Raamcontract van de Federale Politie - Vaststellen elementen
tot prijsvraag, de raming en de wijze van gunnen - Goedkeuring
De Politieraad besluit om een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van stookolie voor de
gebouwen vanaf 01/01/2012 via het raamcontract van de federale politie.

16.- Brandstoffen voor de voertuigen - Verlenging van het Raamcontract van de Federale Politie Goedkeuring
De Politieraad besluit om akkoord te gaan om het huidige raamcontract te laten verder lopen tot publicatie
en uitvoering van het nieuwe raamcontract.

17.- Electriciteit - Aansluiting voor het leveren van elektriciteit via het contract van de piloot
gemeente Lubbeek - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om in te stappen in het lopende leveringscontract met de NV SPE via het
lopende contract van de piloot gemeente Lubbeek.

18.- Materiaal - Buitendienststelling één bromfiets Peugeot FOX - Goedkeuring
De Politieraad besluit af te wijken van de regel van de openbare verkoop omwille van het algemeen belang
en de bromfiets ter beschikking te stellen aan de gemeenschapswachten via het gemeentebestuur van
Gooik voor een bedrag van 100,00 €.

19.- Personeel - Reorganisatie - Stand van zaken - Kennisname
-

In het kader van de reorganisatie is de Korpschef progressief gestart met het herplaatsen van de
verschillende personeelsleden en het toekennen van hun toekomstige plaats. In eerste instantie
werden de functies van directeur bepaald. Nadien werden de functies van middenkader ingevuld. In
laatste instantie werden de functies van basiskaders ingevuld.

-

Vanaf begin november tot eind dit jaar worden de verhuizen gepland naar de sites Lennik en Kester,
Bruneaustraat 103-105-109.

-

De centrale dienstplanning zal worden ingevoerd vanaf 1 januari 2011.

-

De wijkagenten werden in het bezit gesteld van een GSM zodat de bereikbaarheid van de burgers
wordt vergroot. De telefoons worden doorgeschakeld via VMS naar hun GSM-toestel.

-

Vanaf 1 januari zullen de wijkposten nieuwe telefoonnummers krijgen en nieuwe mailadressen. De
openingsuren van de wijkposten worden aangepast vanaf 01/01/2012. De politiezone zal een
informatiecampagne op het getouw zetten teneinde de bevolking in te lichten over de nieuwe
uurregeling.

-

Begin 2012 zullen de verschillende wijken progressief in sectoren beginnen werken.

20.- Personeel - Aanvraag opruststelling Nino Capiau met ingang op 01/01/2012 - Goedkeuring
De Politieraad besluit om de aanvraag van de Heer Nino Capiau dd. 22/08/2011 tot opruststelling op
01/01/2012 in te willigen en hem hierbij eervol ontslag te verlenen.

21.- Personeel - Aanvraag opruststelling William Reygaert met ingang op 01/07/2012 - Goedkeuring
De Politieraad besluit om de aanvraag van de Heer William Reygaert dd. 22/08/2011 tot opruststelling op
01/07/2012 in te willigen en hem hierbij eervol ontslag te verlenen.

22.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd
op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2011/03 - Besluit bij hoogdringendheid in
zitting Politiecollege dd. 08/07/2011 en 05/08/2011 - Bekrachtiging
De Politieraad bekrachtigt het besluit van het Politiecollege in zitting dd. 05/08/2011 om volgende
bedieningen vakant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2011-03:
- één bediening van een CALOG B Consulent Facilitaire dienstverlening (ook via een statutaire externe
werving (na een onsuccesvolle mobiliteitscyclus):
- twee bedieningen van een inspecteur voor de dienst Interventie

23.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd
op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2011/04 - Besluit bij hoogdringendheid in
zitting Politiecollege dd. 07/10/2011 - Bekrachtiging
De Politieraad bekrachtigt het besluit van het Politiecolleg in zitting dd. 07/10/2011 om volgende
bedieningen vakant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 2011-04 (via erratum):
- twee bedieningen van een inspecteur voor de dienst Interventie
- één bediening van een inspecteur voor de dienst wijksector Pajot Centrum
24.- PWA-dienst Galmaarden - Verlenging duur mandaat “administratieve ondersteuning wijksector
ZUID” vanaf 01/01/2012 à 31/12/2012 - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de termijn voor het gebruik van een PWA kracht “administratieve
ondersteuning wijksector ZUID” goed te keuren voor een bijkomende termijn van 01/01/2012 à
31/12/2012.
25.- PWA-dienst Gooik - Verlenging duur mandaat “administratieve ondersteuning wijksector
CENTRUM” vanaf 01/01/2012 à 31/12/2012 - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de termijn voor het gebruik van een PWA kracht “administratieve
ondersteuning wijksector CENTRUM” goed te keuren voor een bijkomende termijn

26.- Haviland - Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Beëindiging contract Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om het contract, afgesloten tussen de politiezone Pajottenland en de
intercommunale Haviland, op 29/04/2002 te beëindigen.

27.- Haviland - Beslissing tot het niet-toetreden tot de Interlokale kostendelende vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid “Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk
Haviland” afgekort “GIDPBW Haviland - Aanwijzing politieraadslid - Goedkeuring

De Politieraad gaat akkoord om niet-toe te treden tot de interlokale kostendelende vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid “Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het werk Haviland”
afgekort “GIDPBW Haviland”.

28.- Interne preventiedienst voor de preventie en bescherming op het werk - Aanwijzing intern
personeelslid - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om de Heer Pascal Mathieu aan te wijzen als interne preventieadviseur van
de interne dienst van het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

BESLOTEN ZITTING
-

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

-

De Politieraad heeft beslist om een gedetacheerd personeelslid aan te stellen in de functie van
Directeur Organisatie.

-

De Politieraad heeft beslist om het contract te verlengen van een contractueel personeelslid Calog
Niveau A bij de dienst Management Operaties voor de periode vanaf 01/01/2012 tot en met
31/12/2012.

