Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) POLITIERAAD dd. 21/03/2016
BEKNOPT VERSLAG
Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter
De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert K., Timmermans E., - leden van het politiecollege raadsleden
Cattie Kristof, De Pelsemaeker Sara; Anthoons Herman; De Boeck Simon; Viaene Stefaan; Dermez
Christa; Debock Paulette; Eeckhoudt Eric;; Van Vlaenderen Kelly; Deteye Marc;; O Christel; O
Erik; Seghers Rudi; De Roubaix André; - raadsleden
korpschef: Hellinckx M., bijzonder rekenplichtige: Bombaert P., secretaris: Reygaerts K.
Verontschuldigd: De Boeck Jonas; Elpers Heidi;
Afwezig: Thiebaut Hilde

OPENBARE ZITTING
0. Eedaflegging
In het kader van hun aanwerving, wordt de eed afgelegd van volgende personen:
- CP Philippe Annys
- Calog Niveau B, Katrien De Backer

1. Aanvaarding van het ontslag van Carina Goubert (Gooik) en dankwoord
De Politieraad neemt kennis van het ontslag van Mevrouw Carina Goubert.

2. Onderzoek der geloofsbrieven - installatie en eedaflegging van Stefaan Viaene (Gooik)
De Politieraad stelt de Heer Stefaan Viaene aan als nieuw politieraadslid.

3. Agendapunt wegens hoogdringendheid - Toevoeging
Het volgende punt wordt toegevoegd aan de agenda van de politieraad van 21/03/2016:
- Begroting 2016 – Buitengewone dienst – Aankoop van 2 verkeersinformatieborden –
Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring
(agendapunt 25)
4. Notulen politieraad dd. 26/10/2015 – Goedkeuring
De notulen dd. 26/10/2015 worden goedgekeurd.

5. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de
politiezone Pajottenland voor het jaar 2015 – Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de zone
Pajottenland voor het dienstjaar 2015 goed:

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2015
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

7 453 800,85
6 098 196,77

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

1 355 604,08
34 047,38

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

1 389 651,46

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

512 500,83
610 985,97

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

-98 485,14
404 732,18

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

306 247,04

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Vaste activa
Vlottende activa

1 119 323
2 783 205

Totaal van de activa

3 902 527

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schuld

3 267 439
0
635 088

Totaal van de passiva

3 902 527

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2015
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat

278 115
105 340

Resultaat van het dienstjaar

383 456

6.- Financiën - Begroting 2015 - Begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd.
12/11/2015 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling
Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 16/11/2015 onder kenmerk toezicht/313
240 – Kennisname
De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de
goedkeuring van de begrotingswijzigingen 3 en 4 van het dienstjaar 2015 van de politiezone
meegedeeld heeft.

7. Financiën - Begroting 2016 - Besluit goedkeuring dd. 17/11/2015 van de heer Gouverneur
- Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene
Zaken dd. 18/11/2015 onder kenmerk toezicht/314 246 – Kennisname
De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de
goedkeuring van de begroting 2016 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 2016.
8.- Financiën – PLP 54 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2016 ten behoeve van de politiezones – Wedde van de maand
december 2015 – Kennisname en bespreking
De Politieraad heeft kennis genomen van de voornoemde omzendbrief. In tegenstelling tot wat
gebruikelijk was in het verleden, zal de wedde van december 2015 niet meer mogen ingeschreven
worden in de begroting van het financiële dienstjaar N ‘vorig dienstjaar’. Om de impact van deze
nieuwe verplichting op de begroting van de politiezones te beperken wordt voorzien in een
overgangsperiode tot 31 december 2019.
9. Begroting 2016 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging 1 in de gewone dienst goed.
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Alg.resultaat begrotingsrekening
Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2014

verhoging +

verlaging -

1.088.092,98

na de voorgestelde
wijziging

1.088.092,98

(2)
2015

-357.104,23

624.615,33

0,00

267.511,10

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

2015

730.988,75

624.615,33

0,00

1.355.604,08

Begrotingswijziging

2016
6.283.083,98
6.183.146,15

162.368,06
148.152,07

0,00
32.025,56

6.445.452,04
6.299.272,66

0,00
324.963,08

29.021,68
2.180,17

0,00
0,00

29.021,68
327.143,25

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

(1)

(3)

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

Geraamd resultaat van de begroting

2016

0,00
186.600,00

0,00
286.073,14

0,00
0,00

0,00
472.673,14

-411.625,25

-245.015,64

-32.025,56

-624.615,33

(4)

730.988,75

(5)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2016

10. Begroting 2016 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst – Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst goed.
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging

verhoging +

Alg.resultaat begrotingsrekening

2014

-101.615,66

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2015

101.615,66

0,00

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

2015

0,00

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)

98.485,14

3.130,52

(2)

0,00

98.485,14

-98.485,14

(3)

0,00
486.600,00

0,00
60.700,00

0,00
0,00

0,00
547.300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

486.600,00
0,00

159.185,14
0,00

0,00
0,00

645.785,14
0,00

0,00

98.485,14

0,00

98.485,14

(4)

0,00

(5)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2016

11. Infrastructuur – Stand van zaken
De korpschef deelt aan de politieraadsleden een stand van zaken mee in het dossier
infrastructuur.




RUP



Ingediend verzoekschrift voor de Raad van State op 09/10/2015
Aanstellen advocaat – vrijwillig tussenkomende partij

Aankoop grond
 KB 02/12/2015 – Machtiging tot hoogdringende onteigening ten algemene nutte
 Aanstellen advocaat inzake juridische ondersteuning
 Uitvoering KB – verdere procedure via advocaat ipv via Aankoopcomité




Ingediend verzoekschrift voor de Raad van State op 15/02/2016

Nieuwbouw
 Twee offertes werden ontvangen en werden geëvalueerd.
 Het dossier werd verder toegelicht in besloten zitting => gunning van de offerte

12. Infrastructuur – KB dd. 02/12/2015 houdende machtiging tot hoogdringende
onteigening ten algemenen nutte van een perceel gelegen te Kester ten behoeve van de
politiezone Pajottenland met het oog op de realisatie van een nieuw politiecommissariaat
(B.S., 18/12/2015) – Kennisname
De Politieraad heeft kennis genomen van het voornoemd KB.
13. Infrastructuur – Onteigening – Aanstellen van een advocaat inzake juridische
ondersteuning – Besluit van het Politiecollege dd. 09/10/2015 – Bekrachtiging
Het besluit van het Politiecollege dd. 09/10/2015 genomen bij hoogdringendheid wordt
bekrachtigd.
De Politieraad keurt de opdracht goed voor het aanstellen van een advocaat inzake juridische
ondersteuning betreffende het dossier “onteigening grond voor het politiehuis”. Deze opdracht
wordt toegewezen aan het advocatenkantoor Janson-Baugniet, vertegenwoordigd door de heer
Jan Ghysels, met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 187 ter behartiging van de
belangen van de PZ Pajottenland.
14. Infrastructuur – Onteigening – Uitvoering KB – Verdere procedure via advocaat in
plaats van via het Aankoopcomité – Bekrachtiging besluit Politiecollege dd. 18/12/2015 –
Goedkeuring
Het besluit van het Politiecollege dd. 18/12/2015 genomen bij hoogdringendheid wordt
bekrachtigd.
De Politieraad neemt een nieuwe beslissing waarbij het Politiecollege samen met het
advocatenkantoor Janson-Baugniet, advocaat Ghysels, gemachtigd wordt om alle handelingen te
stellen tot uitvoering van het KB houdende machtiging tot hoogdringende onteigening ten
algemenen nutte van een perceel gelegen te Kester ten behoeve van de politiezone Pajottenland
met het oog op de realisatie van een nieuw politiecommissariaat.
15. Infrastructuur – RUP Politiehuis – Vrijwillig tussenkomende partij - Aanstellen van een
advocaat – Besluit bij hoogdringendheid Politiecollege dd. 22/01/2016 - Bekrachtiging
Het besluit van het Politiecollege dd. 22/01/2016 genomen bij hoogdringendheid wordt
bekrachtigd.
De Politieraad keurt de opdracht goed voor het aanstellen van een advocaat inzake het dossier
“RUP Politiehuis”, als vrijwillig tussenkomende partij. De opdracht wordt toegewezen aan het
advocatenkantoor Janson-Baugniet, vertegenwoordigd door de heer Jan Ghysels, met kantoor te
1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 187 ter behartiging van de belangen van de PZ Pajottenland.

Het advocatenkantoor Janson-Baugniet wordt gemandateerd om namens de politiezone een
verzoek tot tussenkomst te mogen indienen bij de Raad van State.
16. Personeel – Koninklijk Besluit dd. 09/11/2015 houdende bepalingen inzake het
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de
geïntegreerde politie (BS. 25-11-2015) – Schrijven Vice-Eerste Minister – Minister van
Veiligheid en Binnenlandse zaken dd. 20/11/2015 met als kenmerk SAT/ADM/2015/2746
OUT/2015/2799 – Kennisname en bespreking
De Politieraad heeft kennis genomen van het KB, bekend gemaakt in het BS van 25/11/2015,
alsook van het informatief schrijven van de Minister verstuurd naar de Voorzitter van de
Politieraad.
17. Personeel – KB dd. 22/02/2016 houdende de wijze van toekenning van subsidies ter
ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel
kader van de lokale politie voor het jaar 2016 en de ministeriële omzendbrief GPI 85 dd.
22/02/2016 betreffende het eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het
operationeel kader van de geïntegreerde politie (BS., 25/02/2016) - Kennisname
De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd KB en voornoemde omzendbrief.
18. Personeel – Pensioen van het personeel van de politiediensten – Eindeloopbaanregime Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) – Delegatie aan het politiecollege
– Goedkeuring
Alle besluiten mbt de opruststelling, het eindeloopbaanregime, de samenstelling van de
eindeloopbaancommissie en de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) van
personeelsleden van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader (CALog)
worden gedelegeerd aan het politiecollege. De besluiten van het Politiecollege zullen ter kennis
gebracht worden aan de Politieraad. Dit besluit is geldig voor een periode van 01 januari 2016 tot
en met 31 december 2018.
19. Buitendienststellingen informaticamateriaal – Kennisname
Tijdens het Politiecollege van 18/12/2015, werd het informaticamateriaal in onderstaande lijst
buitendienst gesteld en vernietigd bij de firma VCD Devroede, Edingensestwg 20, 1500 Halle.
Toestel (Merk Type)

Leverancier

Datum_In_Gebruik

Werkstation (Fujitsu Celsius W340)

Econocom

26-09-2006

Site (Dienst - Gebruiker)
Galmaarden (Wijk - Langhendries
Bert)

Printer (Kyocera FS-1030DN)

Econocom

29-10-2006

Kester 101 (Wijk - Wijk)

Laptop (ASUS G2PC)

KV Comp

06-07-2007

Kester 103 (APO - APO)
Lennik 75 (Wapens - Cochez
Danny)

Laptop (ASUS W2VC-U011P)

KV Comp

23-12-2005

Printer (Kyocera FS-C5025N)

Econocom

09-06-2008

Lennik 75 (Verkeer - Verkeer)

Werkstation (Priminfo 750 HE)
Toetsenbord (Priminfo Logitech Deluxe
250 BE USB Zwart)

Priminfo SA

01-06-2010

Kester 103 (APO - Gabriels Hugo)

Priminfo SA

01-06-2010

Werkstation (Fujitsu Celsius W340)

Econocom

26-09-2006

Laptop (ASUS W2JC-U005P)

KV Comp

18-10-2006

Kester 103 (APO - Gabriels Hugo)
Kester 101 (Wijk - Swillens
Walter)
Kester 105 (Org - Magda /
Sandra)

Werkstation (Fujitsu Celsius W350)
Muis (Priminfo Logitech Optical
WheelMouse USB Zwart)
Toetsenbord (Priminfo Logitech Deluxe
250 BE USB Zwart)

Econocom

01-06-2007

Priminfo SA

01-06-2010

Priminfo SA

01-06-2010

Werkstation (Priminfo 750 HE)

Priminfo SA

01-06-2010

Kester 105 (Org - Magda /
Sandra)
Kester 105 (ICT - Van Holle
Johnny)
Kester 105 (ICT - Van Holle
Johnny)
Kester 105 (ICT - Van Holle
Johnny)

Tijdens het Politiecollege van 04/03/2016 , werd het informaticamateriaal in onderstaande lijst
buitendienst gesteld en vernietigd bij de firma VCD Devroede, Edingensestwg 20, 1500 Halle
Categorie

Site

Dienst

Toestel

Merk

Toebehoren
Toebehoren
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Server
Hardware

Kester 105

ICT

USB Data Stick

Kester 101
Kester 103
Lennik 31
Lennik 75
Kester 101
Kester 101
Lennik 31

Slo Bej
Ops
Wijk
Verkeer
Wijk
ICT
Wijk

USB Data Stick
Printer
Printer
Printer
Muis
Server
Printer

Serienummer

Datum_Aankoop

Prijs

Bestelbon

Leverancier

Kingston

14-12-2009

132,38

1287

VCD Devroede NV

Kingston
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Fujitsu
Priminfo
Kyocera

10-08-2009
08-09-2006
29-10-2006
26-09-2006

8,46
1000,28
298,98
298,98

761
896
895
751

15-05-2009
10-08-2009

3500,00
1656,49

389
521

VCD Devroede NV
Econocom
Econocom
Econocom
Econocom
Priminfo SA
Econocom

XLN 682 40 42
1102G63NL0XLL6752377
1102G63NL0XLL6636936
HCA45017682
91373511
ALV 910 69 02

De Politieraad heeft van deze buitendienststellingen kennis genomen.

20. Buitendienststellingen voertuigen - Kennisname
Tijdens het Politiecollege van 09/10/2015 werd het voertuig Peugeot 306 met als nummerplaat
BPX 408 (diesel) (op 31/12/1997 voor het eerst in gebruik werd genomen en er momenteel
123.123 km op de teller staan) buiten dienst gesteld, gelet op de staat van het voertuig. De
verkoop van het afgeschreven dienstvoertuig werd toegewezen aan Stefan Heremans, Dokter
Rouxstaar 18, bus 6, 1070 Brussel voor de prijs van 588,00 €. De Politieraad heeft van deze
buitendienststelling kennis genomen.
21. Begroting 2016 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 kopier - Vaststellen technische
bepalingen, de raming en de wijze van gunnen - Goedkeuring
De aankoop van 1 kopier wordt goedgekeurd in uitvoering van de begroting 2016 –
buitengewone dienst – art. 330/742-52 – voor een bedrag van € 7.497,83 incl. BTW.
Er mag worden overgegaan tot het plaatsen van een bestelling van 1 kopier bij Konica Minolta,
Excelsiorlaan 10, 1930 Zaventem, aangeduid als distributeur van de betreffende hard- en
software, volgens bestek nr. FORCMS-CPOY-090-08.
22. Begroting 2016 – Buitengewone dienst – Aankoop van 9 laptops (6 stand alone en 3
ISLP mobiel werken) - Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van
gunnen binnen het raamcontract van de Federale Overheidsdienst Personeel en
Organisatie FOR-CMS – Goedkeuring
De aankoop van 9 laptops wordt goedgekeurd in uitvoering van de begroting 2016 buitengewone dienst - art. 330/742-53 - met een totale raming van 9.440,21 € (incl. BTW).

Er mag worden overgegaan tot het plaatsen van een bestelling van 6 stand alone laptops, bij
Systemat Belgium SA, Chaussée de Louvain 431 E, 1380 Lasne, aangeduid als distributeur van
de betreffende hard- en software, volgens bestek nr. FORCMS-PC-074 en over te gaan tot het
plaatsen van een bestelling van toebehoren, bij PRIMINFO SA, Rue du Grand Champs 8, 5380
Fernelmont, aangeduid als distributeur van de betreffende hard- en software, volgens bestek nr.
FORCMS-PC-078-2 voor de levering van toebehoren;
Er mag worden overgegaan tot het plaatsen van een bestelling van 3 ISLP laptops voor mobiel
werken, bij Systemat Belgium SA, Chaussée de Louvain 431 E, 1380 Lasne, aangeduid als
distributeur van de betreffende hard- en software, volgens bestek nr. FORCMS-PC-074 en over
te gaan tot het plaatsen van een bestelling van toebehoren, bij PRIMINFO SA, Rue du Grand
Champs 8, 5380 Fernelmont, aangeduid als distributeur van de betreffende hard- en software,
volgens bestek nr. FORCMS-PC-078-2 voor de levering van toebehoren;
23. INFRAX – Gemeenschappelijke aankoop van elektriciteit – machtiging
gemeentebestuur Gooik – Besluit bij hoogdringendheid in zitting Politiecollege 18/12/2015 Bekrachtiging
Het besluit van het Politiecollege dd. 18/12/2015 genomen bij hoogdringendheid wordt
bekrachtigd.
De gemeente Gooik wordt aangeduid om in naam en voor rekening van de politiezone
PAJOTTENLAND op te treden voor het intekenen op de lopende opdracht van infrax voor het
kalenderjaar 2017.
24. VERA – Goedkeuring samenwerkingsprotocol “politie samenwerkingsverband” –
Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om het voorgestelde protocol van samenwerking op het vlak van ICT
en e-government tussen de politiezones AMOW, K-L-M, Grimbergen, Vilvoorde-Machelen,
KASTZE, Zennevallei, Zaventem, WOKRA, Druivenstreek, Rode, Pajottenland, Dilbeek, TARL
en het autonoom provinciebedrijf VERA goed te keuren.
25. Begroting 2016 – Buitengewone dienst – Aankoop van 2 verkeersinformatieborden –
Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om 2 verkeersinformatieborden aan te kopen in uitvoering van de
begroting 2016 - buitengewone dienst - art. 330/744-51- met een raming van 7.000,00 € (incl.
BTW).

26.- Mededelingen
27. Varia

BESLOTEN ZITTING
De Politieraad heeft beslist over te gaan tot:
- het gunnen van de opdracht “bouw van een politiehuis”
- de goedkeuring van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 1 INP

- de beslissing om zich burgerlijke partij te stellen in een dossier

De Secretaris i.o.

De Voorzitter

Kristien Reygaerts

Michel Doomst

