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1. Aanstelling van de voorzitter van de Politieraad - Kennisname
De Politieraad neemt kennis dat Burgemeester Michel Doomst wordt aangesteld als voorzitter van de
Politieraad en Burgemeester Irina De Knop als plaatsvervangend voorzitter.
2. Aanstelling van de verkozen leden van de Politieraad - Onderzoek der geloofsbrieven –
Nazicht en geldigverklaring - Besluit
De geloofsbrieven van de verkozen politieraadsleden worden geldig verklaard:
Cattie Kristof; Deteye Marc; De Pelsemaeker Sara; De Boeck Jonas; Anthoons Herman; De Boeck Simon;
Dermez Christa; Goubert Carine; Debock Paulette; Eeckhoudt Eric; Thiebaut Hilde; Elpers Heidi; O Erik;
Ringoot Fried; Van Vlaenderen Kelly; Baert Paul; Seghers Rudi

3. Eedaflegging en aanstelling van de verkozen leden van de politieraad - Besluit
Gelet dat bij voornoemde verkiezingen de hiernavolgende gemeenteraadsleden tot lid van de politieraad
werden aangesteld:

Voor de gemeente Bever:
Als werkende leden van de politieraad
- Cattie Kristof

Voor de gemeente Galmaarden:
Als werkende leden van de politieraad
- Deteye Marc
- De Pelsemaeker Sara
- De Boeck Jonas

Voor de gemeente Gooik:
Als werkende leden van de politieraad
- Anthoons Herman
- De Boeck Simon
- Dermez Christa
- Goubert Carina

Voor de gemeente Herne:
Als werkende leden van de politieraad
- Debock Paulette
- Thiebaut Hilde
- Eeckhoudt Eric

Voor de gemeente Lennik:
Als werkende leden van de politieraad
- Elpers Heidi
- O Erik
- Ringoot Fried
- Van Vlaenderen Kelly

Als leden-opvolgers van de politieraad
- Nihil

Als leden-opvolgers van de politieraad
- De Pelsemaeker Sara
- De Beuf Maria
- Thiebaut Rudy
- Souffriau Jean-Paul

Als leden-opvolgers van de politieraad
- Vankersschaever Christine
- De Doncker Luc
- Krikilion Lieven
- Jacobs Inge
- Bellemans Nicky
- Dedobbeleer Luc Georges
- Viane Stefaan
- Depester Jan

Als leden-opvolgers van de politieraad
- Degroote Kris
- Schoukens Michaël
- Degroote Kris
- Schoukens Michaël
- Degroote Kris
- Schoukens Michaël

Als leden-opvolgers van de politieraad
- De Muylder Yves
- Van Eeckhoudt Henri
- Moens Bruno
- De Bruyn Jasper
- Moens Bruno
- De Bruyn Jasper
- Van Der Velde Marie-Thérèse
- Ameys Koenraad

Voor de gemeente Pepingen:
Als werkende leden van de politieraad
- Baert Paul

Als leden-opvolgers van de politieraad
- De Roubaix André
- Vanbellinghen Patrick
- Cochez Greta

- Seghers Rudi

Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van:
Cattie Kristof; Deteye Marc; De Pelsemaeker Sara; De Boeck Jonas; Anthoons Herman; De Boeck Simon;
Dermez Christa; Goubert Carine; Debock Paulette; Eeckhoudt Eric; Thiebaut Hilde; Elpers Heidi; O Erik;
Ringoot Fried; Van Vlaenderen Kelly; Baert Paul; Seghers Rudi

4. Agendapunt wegens hoogdringendheid - Toevoeging
Het volgende punt wordt toegevoegd aan de agenda van de politieraad van 01/02/2013:
- Vaststelling van het stemgewicht van de leden van de politieraad – Goedkeuring (agendapunt 5)

5.- Vaststelling van het stemgewicht van de leden van de politieraad - Goedkeuring
Art. 1: De Politieraad stelt vast dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege
inbegrepen, beschikt over één stem.
Art. 2: De Politieraad stelt vast dat het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep
van vertegenwoordigers in de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de
vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt:

Politiezone
Pajottenland

Gemeente

Aantal stemmen groep
vertegenwoordigers

Aantal stemmen per
raadslid

Bever

Deneyer Luc
Cattie Kristof

2
2

Galmaarden

Deneyer Pierre
Deteye Marc
De Pelsemaeker Sara
De Boeck Jonas

5
5
5
5

Gooik

Doomst Michel
Anthoons Herman
De Boeck Simon
Dermez Christa
Goubert Carine

4,4
4,4
4,4
4,4
4,4

Herne

Poelaert Kris
Eeckhoudt Eric
Debock Paulette
Thiebaut Hilde

4,5
4,5
4,5
4,5

Lennik

De Knop Irina
Elpers Heidi
O Erik
Ringoot Fried
Van Vlaenderen Kelly

Pepingen

Timmermans Eddy
Baert Paul
Seghers Rudi

5
5
5
5
5
3,666666667
3,666666667
3,666666667
100

6. Huishoudelijk reglement van de Politieraad - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met het reglement van inwendige orde

Bijeenroeping
Art. 1.- Normaliter vergadert de politieraad ten minste vier maal per jaar en zo dikwijls als de zaken
die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De politieraad wordt bijeengeroepen door het
politiecollege.
Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de
politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag aan
het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een verklarende nota, alsook
de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat
het politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement kan nakomen.

Openbare of besloten vergadering
Art. 2.- De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een twee derde meerderheid van de
aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige
bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.
De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed afleggen.
Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting
verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de
rekeningen en de eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen. Ingeval de politieraad
bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden, indien de
betrokkene hierom verzoekt.
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt
aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering
moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.

Termijn van oproeping
Art. 3.- De oproeping geschiedt per Email, ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de
vergadering. De dag van de oproeping en de dag van de vergadering zijn niet inbegrepen in de periode

van zeven vrije dagen. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden
afgeweken. De leden van de Politieraad die van bepaalde (omvangrijke) documenten toch nog een
schriftelijk exemplaar wensen, kunnen dit via mail aanvragen. Het gevraagde document zal op het
gemeentehuis (op het bureel van de secretaris) bezorgd worden.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. De agendapunten
dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda wordt een beknopte
toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd. In spoedeisende gevallen kan
het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken.
De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee volledige dagen teruggebracht voor de toepassing
van art. 9, derde lid, van dit reglement.
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp dat
niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf volledige dagen vóór de vergadering overhandigd worden
aan de voorzitter van het politiecollege of aan degene die hem vervangt. Het moet vergezeld zijn van
een verklarende nota of van elk document dat de politieraad kan voorlichten. Leden van het
politiecollege kunnen deze mogelijkheid om de agenda aan te vullen niet gebruiken. De voorzitter van
het politiecollege of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende agendapunten onmiddellijk mee aan
de leden van de politieraad.

Informatie voor politieraadsleden en publiek
Art. 4.- Plaats, dag en uur van de politieraadsvergadering en de agenda worden openbaar
bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone en aan de administratieve
hoofdzetel van de politiezone en op de website van de verschillende gemeenten en de website van de
politiezone Pajottenland. Voor deze aanplakking en publicatie gelden dezelfde termijnen als die welke
bepaald zijn voor de bijeenroeping van de politieraad.
De agenda wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten van de PZ Pajottenland.
Elke belangstellende inwoner kan zich abonneren op de agenda van de politieraadsvergaderingen door
dit aan te vragen via een mailbericht aan de PZ Pajottenland.
Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhandigd.
Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt ten minste een lijst met een
beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad op de website van de PZ Pajottenland
geplaatst. De gemeenten voorzien op hun website een link naar de website van de PZ Pajottenland.
Art. 5- §1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota’s, de
feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op
de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het secretariaat van de
Korpschef van de PZ Pajottenland tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de
politieraadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen.
§2. Uiterlijk zeven vrije dagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad moet beraadslagen
over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het politiecollege aan
elke politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het ontwerp van
begrotingswijziging of van de rekeningen.

Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de
politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn
definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het
ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag.
Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. Bovendien geeft
het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid van de politiezone
aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de zonezaken, alsook alle nuttige
informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van het
beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen betrekking
hebben.
§3. Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem aangewezen
ambtenaren, technische toelichting worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers.
Onder technische toelichting wordt verstaan: het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van
de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.
Art. 6.- §1. Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de
politieraadsleden worden onttrokken.
§2. Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten
van het secretariaat van de politiezone geopend zijn:
- de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone;
- de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone;
- de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politiezone;
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad;
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft die aan
het inzagerecht onderworpen zijn.
§3. Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, §2 hebben de politieraadsleden het
recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de politiezone.
Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere documenten
kunnen raadplegen.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten
betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het politiecollege
schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.
Aan de politieraadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag
meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
Het politieraadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week
volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van
inzage.
§4. De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het
bestuur van de politiezone.
De politieraadsleden doen hun aanvraag via Email tot het afleveren van een afschrift op een formulier
dat hen daartoe ter beschikking wordt gesteld.

De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift
moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken politieraadslid worden
meegedeeld.
§5. De politieraadsleden hebben het recht de inrichtingen van de politiezone te bezoeken.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de
politieraadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee aan het politiecollege, of de
korpschef of de door hem aangeduide ambtenaar, welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag
en uur.
Tijdens het bezoek van een inrichting moeten de politieraadsleden passief optreden.
Art. 7.- De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke
vragen te stellen.
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk (per
mail) geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden mondelinge
vragen stellen over zonale aangelegenheden, die niet op de agenda van de politieraad staan. Op deze
mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.
Art. 8.- Voor het publiek worden de nodige plaatsen voorzien om de debatten te kunnen volgen. Voor de
pers worden bijzondere plaatsen voorzien, waar zij de zitting kunnen volgen.
Elke klank-of beeldopname tijdens de zitting van de Politieraad wordt afhankelijk gesteld van de
toelating van de voorzitter.

Quorum
Art. 9.- Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de
aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen
vermeld.
Art. 10.- De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de in dienst zijnde
leden aanwezig is.
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal opgeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is
opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze
beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.
De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van art. 87 van de
nieuwe gemeentewet en er moet vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal
geschiedt. Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee alinea’s van art. 90 van de nieuwe
gemeentewet woordelijk in de oproeping worden overgenomen, met dien verstande dat “gemeenteraad”
moet begrepen worden als “politieraad”.

Wijze van vergaderen
Art. 11.- De voorzitter van het politiecollege, of hij die hem vervangt, zit de politieraad voor.
De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.
Art. 12.- Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om
geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
Art. 13.- De notulen van de vorige vergadering worden per Email doorgestuurd tesamen met de
oproepingsbrief van de volgende vergadering.
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen.
Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, staande de vergadering of
uiterlijk in de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in overeenstemming
is met de beslissing van de politieraad.
Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen
goedgekeurd.
De goedgekeurde notulen worden binnen de maand ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de
vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.
Art. 14.- De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de politieraad aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de
daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist.
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige leden.
De namen van die leden worden in de notulen vermeld.
Art. 15.- Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te
komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige
aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden.
Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad wanneer ze
aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven.

Art. 16.- Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde
feiten.
In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag,
waarvan de bespreking wordt geschorst:
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou
behandeld worden;
4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
5° om naar het reglement te verwijzen.
Art. 17.- De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen
ter stemming gelegd.
Art. 18.- Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het
reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen
de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter
ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te
blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die
aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde
te verstoren.
Art. 19.- De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de politieraadsvergadering. Van de
handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk politieraadslid dat de
orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd
teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde
gehandhaafd of ingetrokken wordt.
Art. 20.- De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek
voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van
afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.
Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing naar de
politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert.
Art. 21.- Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde
onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Art. 22.- Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het
gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de
vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de politieraad

moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 23.- Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen
opgenomen in de art. 17 en 20.
Art. 24.- §1. Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de
vergadering zich moet uitspreken.
§2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen,
zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
§3. Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem.
§4. In afwijking van §3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de
begrotingswijzigingen en de jaarrekening, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de
politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij
vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die groep
gelijk verdeeld.
De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel.
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen
die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten die hij
aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat.
In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het artikel of de
artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de stemming over het geheel
heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen,
en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.

Wijze van stemmen
Art. 25.- §1. De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in §4.
§2. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1. de stemming bij handopsteking;
2. de mondelinge stemming;
3. de geheime stemming.
§3. De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de
mondelinge stemming vraagt.
§4. Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen tot ambten, terbeschikkingstellingen,
preventieve schorsingen in het belang van de dienst en tuchtstraffen geschieden bij geheime stemming
en eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 26.- De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de
stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 23 vraagt hij achtereenvolgens welke
politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.
Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
Art. 27.- De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk
politieraadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken.
Bij de aanvang van elke vergadering loot de voorzitter de naam uit van het lid dat eerst zal stemmen.
Vervolgens stemmen de leden wier namen op de ranglijst volgen, daarna deze wier namen voorafgaan.
Indien het aangeduide lid op het ogenblik der uitloting afwezig is, wordt de stemming begonnen met
het eerstvolgende lid op de ranglijst, dat aanwezig is.
De voorzitter stemt het laatst.
Art. 28.- Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van kandidaten,
benoeming tot ambten, terbeschikkingstelling.
De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van
een blancostembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee
jongste politieraadsleden.
Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 29.- Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit
aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan
worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Art. 30.- Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de volstrekte meerderheid niet
is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste
stemmen hebben behaald.
Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen)
tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming.
De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de voorkeur.

Notulen
Art. 31.- De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het
gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen heeft.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Als er een mondelinge stemming plaats had,
vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich
onthield. Een politieraadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te
nemen.

Presentiegeld
Art. 32.- Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld
verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn.

7.- Vaststelling van de deontologische code van de Politieraad - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de deontologische code:
I.

FUNDAMENTELE WAARDEN
a.

LOYAUTEIT

De deontologische code van de politiediensten stelt dat de personeelsleden eerbied moeten tonen voor
het Staatshoofd, de andere gestelde machten en de overheidsinstellingen.
Bij de uitoefening van hun ambt tonen de personeelsleden eerbied voor de internationale en nationale
democratische instellingen, alsook voor hun symbolen.
Zij oefenen op loyale wijze hun ambt uit onder het gezag van de politieoverheden, alsook onder leiding
van hun chef.
Zij handelen en gedragen zich bij de uitoefening van hun ambt overeenkomstig de wettelijke en
reglementaire bepalingen, de strategie en de richtlijnen van de overheid.
Zij laten zich leiden
doeltreffendheid.

door

overwegingen

van

wettelijkheid,

billijkheid,

opportuniteit

en

De personeelsleden formuleren hun raadgevingen, adviezen, opties en verslagen op een precieze,
volledige en concrete wijze.
Ze voeren met ijver en plichtsbesef de richtlijnen van de overheid waarvan ze afhangen en de
programma's en actieplannen, uit.
Het personeelslid dat meent dat het niet kan akkoord gaan met de beleidslijn die als gedragslijn voor
de dienst wordt vastgelegd, heeft het recht te trachten zijn chefs, met tact, van zijn visie te
overtuigen, zonder dat tegen hem een rechtstreekse of onrechtstreekse sanctie kan genomen worden
omdat het zijn mening heeft geuit. Indien het daar niet in slaagt, moet het zich schikken naar dit
beleid.
De personeelsleden nemen hun eigen verantwoordelijkheden op.

Naar concrete werking omhelst dit voor de politieraadsleden:
Rechtmatig en correct genomen beslissingen van de lokale politie, worden door de politici verdedigd
t.o.v. derden.

De politieraadsleden kunnen hun visie ten opzichte van de veiligheidsaanpak en het optreden van de
politie steeds veruitwendigen. Zij waken er evenwel over dat deze openbaarmaking met het nodige
respect voor de andere (veiligheids)overheden gebeurt. Het politieraadslid zorgt er daarbij voor dat
hij/zij steeds voldoende geïnformeerd is om zijn/haar standpunt te onderbouwen.
Wanneer een politieraadslid zich niet kan terugvinden in een beleidslijn van de lokale politie, dan kan
hij/zij de voorzitter van de politieraad hieromtrent steeds interpelleren ter gelegenheid van de
eerstvolgende politieraad.
b. BESCHIKBAARHEID - ZIN VOOR DIENSTVERLENING

De deontologische code van de politiediensten voorziet dat de personeelsleden gevolg moeten geven
aan elke oproep in verband met het vervullen van de dienst en alles vermijden dat het vertrouwen van
het publiek in hun beschikbaarheid kan schaden1.
Onverminderd de daartoe geformuleerde richtlijnen en rekening houdende met de respectievelijke
belangrijkheid van de te beschermen belangen, mogen ze een minder dringende interventie uitstellen.
Dit kan indien de operationele eisen van de dienst dat rechtvaardigen en op voorwaarde dat de
betrokken personen, zo mogelijk, daarvan op de hoogte worden gebracht.
Waar nodig, oefenen zij hun signaalfunctie uit ten opzichte van de bevoegde of gespecialiseerde
diensten.
De personeelsleden mogen niet zonder toelating of rechtvaardiging van hun dienst wegblijven2. Zij
gebruiken de statutaire mogelijkheden op een weldoordachte wijze.
De personeelsleden geven de bevolking, de politieoverheden en de andere instanties waarmee ze
moeten samenwerken, blijk van hun wil om de van hen verwachte dienst te verlenen. Daarmee getuigen
zij van hun persoonlijke betrokkenheid bij de behartiging van het algemeen belang. Zij dragen daar ook
toe bij door waakzaam te zijn, wat routine uitsluit en door de voorschriften inzake informatie
betreffende de procedures, die aan de rechtsonderhorigen moet worden meegedeeld, dynamisch toe
te passen. Voor zover dit geen afbreuk doet aan de goede uitvoering van hun opdracht, lichten zij de
bevolking in over de motieven van hun tussenkomsten.
De beschikbaarheid van de personeelsleden wordt onder meer gekenmerkt door hun fysieke
aanwezigheid op de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd, maar ook door hun
aanspreekbaarheid voor de bevolking en de overheden. Ze wordt ook gekenmerkt door
luisterbereidheid, het tonen van begrip, het ernstig nemen van de bekommernissen van de personen die
op hen een beroep doen en het nemen van de gepaste initiatieven, hetzij door zelf te handelen, hetzij
door de betrokkenen te verwijzen naar de bevoegde of gespecialiseerde personen of diensten.

Naar concrete werking omhelst dit voor de politieraadsleden:
Het handelen van het politieraadslid is altijd en volledig gericht op het belang van de politiezone en op
de organisaties en burgers die daar deel van uit maken.
Van de politieraadsleden wordt verwacht dat zij in voldoende mate het denken op lange termijn aan de
1
2

Artikel 125 WGP.
Artikel 125 WGP.

dag zullen leggen en zich boven de kleine dagdagelijkse praktijk kunnen stellen om de noodzakelijke
strategische visievorming tot stand te kunnen brengen en een strategisch beleid daadwerkelijk
gestalte te geven.
Zij maken voldoende tijd vrij om hun mandaat uit te oefenen. Ze plegen op geregelde tijdstippen
overleg met de burgemeester en desgevallend korpschef waarbij ze de nodige sturing geven op vlak van
de beleidsuitvoering en samen met het politiecollege instaan voor de voortgangsbewaking en evaluatie
van het te voeren beleid.
Geen operationeel management (korpschef) is mogelijk zonder een overkoepelend strategisch
management (i.f.v. het politieke en zonale politiebeleid).
c.

INTEGRITEIT EN WAARDIGHEID

De deontologische code van de politiediensten voorziet dat de personeelsleden elk misbruik bij hun
optreden moeten uitsluiten.
Het is de personeelsleden verboden, zelfs buiten hun functies, maar uit dien hoofde, hetzij
rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen, giften, beloningen of welke voordelen ook te vragen, te
eisen of aan te nemen.
Zij mogen echter wel kleine symbolische geschenken aanvaarden die hun wegens hun ambt of wegens de
uitvoering van hun plichten worden aangeboden.
Zelfs buiten de uitoefening van hun ambt maken de personeelsleden geen gebruik van hun hoedanigheid
om aan hun verantwoordelijkheid te ontsnappen wanneer ze een fout hebben begaan.
De personeelsleden maken geen misbruik van hun bevoegdheden, alsook van de middelen en faciliteiten
die aan hun ambt zijn verbonden. Aldus verschaffen zij noch zichzelf noch derden voordelen die ze
zonder dit misbruik niet of niet in dezelfde mate zouden hebben bekomen en berokkenen ze evenmin
derden zelfs eventuele nadelen.
Zij ondernemen geen enkele vorm van leurpraktijk of formuleren geen enkel verzoek waarbij ze zich
zouden beroepen op het feit dat ze deel uitmaken van de politieorganisatie.
Alleen de door de overheid erkende solidariteitsacties worden door of binnen de politiediensten met
hun steun uitgevoerd.
Behoudens een specifieke regelgeving terzake, maken de personeelsleden geen gebruik voor
privédoeleinden, van middelen zoals voertuigen, materieel of software die de politieorganisatie hen ter
beschikking stelt.
In het bijzonder voor wat de communicatiemiddelen betreft, zijn zij zich ervan bewust dat
controlemechanismen in werking kunnen worden gesteld om misbruik ervan te voorkomen, ook al is de
inhoud van privéboodschappen gedekt door de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het
briefgeheim.
Het personeelslid vermijdt elke gedraging, zelfs buiten de uitoefening van het ambt, die het vervullen
van de ambtsplichten in de weg kan staan of met de waardigheid van het ambt strijdig is3.
3

Artikel 132 WGP.

Zij vermijden eveneens elke gedraging die het vertrouwen van de bevolking in de politie kan aantasten.

Naar concrete werking omhelst dit voor de politieraadsleden:
De politieraadsleden moeten er over waken dat zij, ook buiten hun politieke activiteiten en in het licht
van deze code, geen (dienstverlenende) activiteiten ontplooien die de eer en de waardigheid van hun
mandaat of dat van de politieorganisatie kunnen schaden.
Zij zullen hun mandaat niet inroepen om het optreden van de politieambtenaren te beïnvloeden.
d. ONPARTIJDIGHEID EN OBJECTIVITEIT

De deontologische code van de politiediensten voorziet dat de personeelsleden elke handeling of
houding vermijden waardoor het vermoeden van onpartijdigheid zou kunnen worden aangetast. Zij
moeten elke willekeur bij hun optreden uitsluiten, door inzonderheid te vermijden dat zij, bij hun wijze
van optreden of uit hoofde van de aangelegenheid waarvoor zij optreden, afbreuk doen aan de
onpartijdigheid die de burgers van hen mogen verwachten4.
In de onderzoeken geven ze blijk van objectiviteit en verzamelen ze zowel elementen ten laste als ten
ontlaste.
Onverminderd de verplichting om onmiddellijk de dringende maatregelen te treffen die nodig zijn om
de veiligheid en het goede verloop van de latere handelingen te waarborgen, handelen de
personeelsleden die persoonlijk betrokken zijn bij een zaak waarbij hun onpartijdigheid ter discussie
kan worden gesteld, deze zaak niet zelf af. Zij doen, desgevallend via hun chef, een beroep op andere
collega's om de ambtsplichten uit te voeren of voort te zetten.
De personeelsleden eerbiedigen de waardigheid van elke persoon, ongeacht de redenen of
omstandigheden die hen in contact brengen met die persoon.
Bij de uitoefening van hun ambt onthouden ze zich van elke vorm van discriminatie en van elke vorm van
partijdigheid, ongeacht de reden ervan en in het bijzonder: het zogenaamde ras, de huidskleur, de
afstamming, de nationale herkomst, het geslacht of de seksuele geaardheid, de burgerlijke stand, de
geboorte, de taal, het patrimonium, de leeftijd, de religieuze of filosofische overtuigingen, de
gezondheid, de handicap of de fysieke kenmerken.

De leden van het operationeel kader moeten er zich in alle omstandigheden van onthouden in het
openbaar uiting te geven aan hun politieke overtuiging en zich in het openbaar in te laten met politieke
activiteiten5.
Om zich kandidaat te kunnen stellen voor een politiek mandaat, moeten ze hun ontslag of een nonactiviteit wegens persoonlijke aangelegenheden hebben verkregen. Bij de uitoefening van hun ambt
bewaren alle personeelsleden een strikte neutraliteit in hun betrekkingen met de politieke
mandatarissen.
Politici en politiemedewerkers laten in hun handelen steeds het algemeen belang boven het particulier
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Artikel 127, lid 1 WGP.
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belang primeren. Het is immers hun gezamenlijk doel om een kwaliteitsvolle en burgergerichte
organisatie na te streven, wars van individueel favoritisme.

Naar concrete werking omhelst dit voor de politieraadsleden:
Zij kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de lokale politie: zij kunnen de
burgers helpen om, via de daartoe geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de
overheid, informatie te krijgen over de stand van zaken van een dossier, daarover verdere uitleg en
verantwoording te vragen en voorafgaande vragen te stellen over de administratieve behandeling van
dossiers.
De politieraadsleden brengen de burger op de hoogte van de werking van het afgesproken
klachtenbehandelingssysteem en geven de klacht door aan de korpschef voor registratie en opvolging.
De politieraadsleden mogen in de dienstverlening geen onderscheid maken in geslacht, ras, huidskleur,
afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische overtuiging, partijvoorkeur op persoonlijke
gevoelens jegens hen.

II.

AANVULLENDE WAARDEN
a.

RESPECT VOOR BESTAANDE WETTELIJKE REGELS

De politieraad beschikt over een ganse reeks wettelijk omschreven bevoegdheden die aangegeven zijn
in de Wet op de Geïntegreerde Politie. Om sommige van deze bevoegdheden te kunnen uitoefenen
werden een aantal praktische afspraken vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de politieraad.

Naar concrete werking omhelst dit voor de politieraadsleden:
De politieraadsleden dienen altijd te handelen in overeenstemming met de richtlijnen, wetten,
decreten, reglementen en verordeningen die van toepassing zijn op het grondgebied van de politiezone.
Ze engageren zich ertoe om geen vragen tot dienstverlening aan de politiemedewerkers te richten
waarvan ze weten dat deze ingaan tegen de vastgestelde regels.
b. OMGANGSREGELS MANDATARISSEN - POLITIEPERSONEEL
Politieraadsleden en politiemedewerkers brengen respect op voor elkaars standpunten en respecteren
elkaars spreekrecht en spreekplicht. Feitelijke informatie moet daarbij steeds correct, volledig en
objectief worden gepresenteerd.

Naar concrete werking omhelst dit voor de politieraadsleden:
Politieraadsleden kunnen informatie van burgers ontvangen en dit aan het politiecollege doorgeven, of
openbare informatie van en over de politiezone aan burgers verstrekken.
Als politieraadslid gaat men zorgvuldig en correct om met informatie waarover men beschikt vanuit het
ambt. Men verstrekt geen geheime of vertrouwelijke informatie aan externen.

c.

OMGANG MET VRAGEN VAN BURGERS - DIENSTVERLENING

Vanuit hun politiek engagement staan politieraadsleden dicht bij de lokale gemeenschap en worden ze
vaak als vertrouwenspersoon aanzien. In die hoedanigheid kunnen ze vragen ontvangen die betrekking
hebben op de werking van de politie.

Naar concrete werking omhelst dit voor de politieraadsleden:
Een politieraadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn
mandaat beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.
Hij/zij houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van
informatie mogelijk is op grond van de wet- en regelgeving inzake openbaarheid van bestuur.
Een politieraadslid maakt geen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie ten
eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke relaties.

III.

NALEVING - CONTROLE - SANCTIONERING

De politieraadsleden verbinden zich ertoe, deze deontologische code na te leven.
Een deontologische commissie waakt over de naleving van de deontologische code. Het politiecollege
fungeert als deontologische commissie.
Politieambtenaren of andere politiemedewerkers die geconfronteerd worden met een inmenging van
een politieraadslid die zij in strijd achten met deze deontologische code, maken hiervan binnen tien
dagen melding aan de korpschef. Kopie van de melding wordt onverwijld ter kennis gebracht van het
betrokken politieraadslid. Anonieme klachten zijn onontvankelijk.
De korpschef legt de in het derde lid omschreven meldingen voor aan de deontologische commissie
binnen dertig dagen na ontvangst. De deontologische commissie onderzoekt die meldingen op hun
gegrondheid. Daarbij moet het recht van verdediging van het betrokken politieraadslid worden
gevrijwaard. Uitspraak moet geschieden binnen dertig dagen na ontvangst.
Als de deontologische commissie een inbreuk op de deontologische code vaststelt, kan zij publiekelijk
een blaam leggen op de betrokken mandataris.
Art. 2: Afschrift van deze deontologische code over te maken aan de politieraadsleden.

8. Politieraad - Vastleggen presentiegelden - Besluit
De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de
politieraad. Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de regeling uit artikel 32 van het
huishoudelijk reglement van de politieraad.
Het vast brutobedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op 194,70 €, niet gekoppeld aan de
index.

9.- Samenwerkingsovereenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden door het
SSGPI - Schrijven Federale Politie dd. 18/12/2012 met als kenmerk SSGPI-RIO-2012/2978 Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om:
(X) de berekening van de presentiegelden over te laten aan het SSGPI

10. Verlenen van delegatie, voor een periode van 01/02/2013 tot 31/12/2018 aan het
politiecollege om binnen de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst en tot een
maximum van 22.000,00 € werken, leveringen en diensten te gunnen - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten, die gefinancierd
worden met kredieten van de gewone begroting en waarvan de waarde niet meer bedraagt dan
22.000,00 Euro, exclusief BTW, en die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de politiezone,
de wijze en de voorwaarden van gunning te delegeren aan het politiecollege.

11. Verlenen van delegatie, voor een periode van 01/02/2013 tot 31/12/2018 aan het
politiecollege van alle opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvoor
kredieten werden ingeschreven in de buitengewone begroting en waarvan de kostprijs € 5.500,00
(exclusief BTW) niet overschrijdt - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten, die gefinancierd
worden met kredieten van de buitengewone begroting en waarvan de waarde niet meer bedraagt dan
5.500,00 €, exclusief BTW, te gunnen via de onderhandelingsprocedure;

12.- Financiën - Begrotingscommissie - Aanduiden van de leden van het Politiecollege Goedkeuring
Taak van de begrotingscommissie volgens het Kb van 05/09/2001 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de lokale politie: “Het college maakt het begrotingsontwerp op na het advies te

hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste één daartoe aangeduid lid van het college, de
korpschef van de lokale politie en de bijzonder rekenplichtige zetelen. Het advies van de commissie
slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag.”
De Politieraad gaat
begrotingscommissie:

akkoord

met

de

samenstelling

Effectieve deelnemer
Burgemeester Irina DE KNOP
Burgemeester gemeente LENNIK
Burgemeester Luc DENEYER
Burgemeester gemeente BEVER
Marc Hellinckx
Korpschef PZ Pajottenland
Patrick Bombaert
Bijzonder Rekenplichtige PZ Pajottenland

van

de

volgende

vaste

leden

in

de

13.- Basisoverlegcomité POL 24 - samenstelling van het Basis Overleg Comité (BOC) en
samenstelling van het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats (CPBW) Aanduiden van de vertegenwoordigers van de overheid - Kennisname
De Politieraad neemt kennis dat beide overlegorganen worden voorgezeten door de burgemeestervoorzitter of zijn plaatsvervanger, die bijgevolg reeds van rechtswege vertegenwoordiger is vanuit de
overheid.
De Politieraad neemt kennis dat Burgemeester Irina DE KNOP wordt aangeduid als plaatsvervangend
om deel uit te maken van het BOC en het CPBW.

14. Notulen politieraad dd. 26/11/2012 - Goedkeuring
De nieuwe politieraadsleden en de afwezigen tijdens de vorige zitting wensen zich te onthouden.
De notulen van de Politieraad dd. 26/11/2012 worden vervolgens goedgekeurd.

15.- Financiën - Begroting 2012 - Begrotingswijziging nr. 3 en nr. 4 - Gewestelijk toezicht Besluit goedkeuring dd. 10/12/2012 van de heer Gouverneur - Schrijven Vlaamse Overheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd. 10/12/2012 onder kenmerk DBS 2012-12564 –
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. 10/12/2012 onder kenmerk DBS 2012-12564, waarbij gesteld wordt
dat “Hierbij neem ik kennis van het besluit van uw politieraad van 26 november 2012 houdende

vaststelling van de begrotingswijziging 3 en 4 aan de begroting 2012 van uw politiezone..Op basis van
de gegevens waarover ik momenteel beschik, zie ik geen reden om schorsend op te treden. Tot het
einde van de toezichttermijn (21 januari 2013) blijft het echter mogelijk dat een toezichtmaatregel
zich opdringt naar aanleiding van bijkomende elementen.”

16.- Financiën - Begroting 2012 – Begrotingswijziging 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd.
18/12/2012 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale
Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 19/12/2012 onder kenmerk toezicht/693/1427 Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
begrotingswijziging 3 en 4 voor het dienstjaar 2012 van de politiezone meegedeeld heeft.

17.- Financiën - Begroting 2013 - Gewestelijk toezicht - Besluit goedkeuring dd. 19/12/2012
van de heer Gouverneur - Schrijven Vlaamse Overheid - Agentschap voor Binnenlands Bestuur
dd. 19/12/2012 onder kenmerk DBS 2012-12565 – 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. 19/12/2012 onder kenmerk DBS 2012-12565, waarbij gesteld wordt
dat “Hierbij neem ik kennis van het besluit van uw politieraad van 26 november 2012 houdende

vaststelling van de begroting 2013 van uw politiezone. Op basis van de gegevens waarover ik momenteel
beschik, zie ik geen reden om schorsend op te treden. Tot het einde van de toezichttermijn (21 januari
2013)) blijft het echter mogelijk dat een toezichtmaatregel zich opdringt naar aanleiding van
bijkomende elementen.”

18.- Financiën – Begroting 2013 – Schrijven provincie Vlaams-Brabant – Agentschap Binnenlands
Bestuur dd. 08/01/2013 onder kenmerk DBS 2013/161 – Klacht tegen de begroting 2013 van de
politiezone Pajottenland – Standpunt Politiecollege - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van het schrijven van de toezichthoudende overheid, zijnde het schrijven
van de provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 08/01/2013 onder kenmerk DBS
2013/161 met betrekking tot de klacht van de gemeente Lennik tegen de begroting 2013 van de
politiezone Pajottenland.
Het Politiecollege heeft in zitting dd. 18/01/2013 een antwoord geformuleerd. Dit antwoord werd aan
de Heer Gouverneur overgemaakt op 21 januari 2013. De Politieraad neemt kennis van dit antwoord.

19.- Begroting 2013 – Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid Dienst Algemene Zaken dd. 10/01/2013 onder kenmerk toezicht/692/19 – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van het schrijven van de toezichthoudende overheid, zijnde het schrijven
van de Provincie Vlaams Brabant, Afdeling Federale Overheid, Dienst Algemene Zaken dd. 10/01/2013
onder kenmerk/toezicht/692/19 met betrekking tot de begroting 2013.
De Gouverneur vraagt ter aanvulling volgende bewijsstukken toe te voegen aan de begroting:
- tabel met de bewegingen van de voorzieningen en reservefondsen;
- projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar (meerjarenplan);
- lijst van de aan derden door de politiezone toegekende subsidies.
De wettelijke toezichtstermijn zal aanvangen vanaf de dag na ontvangst van deze documenten. Een
antwoord werd geformuleerd en overgemaakt aan de toezichthoudende overheid op 21 januari 2013. De
Politieraad neemt kennis van dit antwoord.

20.- Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd
op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2013/01- Goedkeuring
De volgende bedieningen worden vakant verklaard in het kader van de mobiliteitscyclus 2013-01:
- één bediening van een INP voor de dienst interventie
- één bediening van een HINP (niet gespecialiseerd)
- één bediening van een HINP voor de dienst recherche
- één bediening van een Directeur Organisatie (zowel voor een CP als voor een CALOG A2);
Volgende bediening wordt eveneens vakant verklaard in het kader van de externe werving/rekrutering:
- één bediening van een Directeur Organisatie (CALOG A2);

21.- Begroting 2013 - Buitengewone dienst - Aankoop van één interventievoertuig - Vaststellen
technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het raamcontract van de
Federale Politie - Voordracht Politieraad

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2013 door de Heer Gouverneur

De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van één interventievoertuig binnen het raamcontract DSA
2012 R3 619 Perceel 57A van de Federale Politie.

22.- Begroting 2013 - Buitengewone dienst - Aankoop van één anoniem voertuig - Vaststellen
technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het raamcontract van de
Federale Politie - Voordracht Politieraad

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2013 door de Heer Gouverneur

De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van één anoniem voertuig goed te keuren binnen het
raamcontract DSA 2012 R3 599 Perceel 20B van de Federale Politie.

23.- Begroting 2013 - Buitengewone dienst - Aankoop van 12 standaard ISLP werkstations
binnen het raamcontract van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR-CMS Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen - Voordracht Politieraad

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2013 door de Heer Gouverneur

De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van twaalf standaard ISLP-computers in uitvoering van de
begroting 2013 - buitengewone dienst - art. 330/742-53 met een raming van 9.995,00 € (incl. BTW);

24.- Levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de PZ Pajottenland - Vaststellen
elementen tot prijsvraag, de raming en de wijze van gunnen – Voordracht Politieraad
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van brandstoffen
voor de dienstvoertuigen voor de termijn van 01/04/2013 tot en met 31/03/2015.

