Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) POLITIERAAD dd. 13/06/2016
BEKNOPT VERSLAG

Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter
De Knop I., 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; De Boeck Jonas; O Christel; Elpers Heidi; O Erik; De Roubaix André; raadsleden
korpschef: Hellinckx M., bijzonder rekenplichtige: Bombaert P., secretaris: Reygaerts K.
Verontschuldigd: Deneyer L., Thiebaut Hilde; Seghers Rudi; Deteye Marc; Van Vlaenderen Kelly;
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
 Ontslag als politieraadslid – Mevrouw Carina Goubert - Dankwoord
De Voorzitter dankt, mede in naam van de overige leden van de Politieraad en van het personeel van de
lokale politie Pajottenland, Mevrouw Carina Goubert voor haar inzet gedurende de voorgaande jaren.
1. Notulen politieraad dd. 21/03/2016 – Goedkeuring
De notulen worden goedgekeurd.

2. Financiën - Begroting 2016 - Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd. 12/04/2016
van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid Dienst Algemene Zaken dd. 13/04/2016 onder kenmerk toezicht/74 70 – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2016 van de politiezone meegedeeld heeft.
3. Infrastructuur – Stand van zaken
De korpschef deelt aan de politieraadsleden een stand van zaken mee in het dossier infrastructuur.
4. Terbeschikkingstelling van ICT materiaal/toepassingen – voordelen van alle aard – ruling –
Mandaat Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid inzake voorafgaande beslissing in fiscale
zaken (Vlaams Gewest) - Besluit bij hoogdringendheid van het Politiecollege dd. 22/04/2016 –
Bekrachtiging
Het besluit van het Politiecollege dd. 22/04/2016 genomen bij hoogdringendheid wordt bekrachtigd. Aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid van de federale regering wordt mandaat verleend om de
passende besprekingen te voeren en aanvragen in te dienen met het oog op het bekomen van een
voorafgaande beslissing in fiscale zaken namens de politiezone Pajottenland (5405) voor het ter
beschikking stellen van een laptop/tablet/GSM/smartphone met mogelijkheid van beperkt privaat gebruik
ten einde een waardebepaling van dit voordeel te bekomen.

5. Personeel – Eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale
politie – Samenstelling eindeloopbaancommissie – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van de samenstelling van de eindeloopbaancommissie :
- Korpschef PZ Pajottenland, Marc Hellinckx
- Directeur Organisatie PZ Pajottenland, CP Philippe Annys
- Afdelingshoofd HR PZ Zennevallei, Joëlle Brichau
6. Personeel – Eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale
politie – Aanvraag subsidies – Bekrachtiging besluit Politiecollege 22/04/2016 – Goedkeuring
Het besluit van het Politiecollege dd. 22/04/2015 genomen bij hoogdringendheid wordt bekrachtigd.
De Politieraad gaat akkoord om een aanvraag tot opening van het recht op de subsidie in te dienen voor elke
betrokken personeelslid van de PZ Pajottenland dat in aanmerking komt voor het recht op subsidie voor het
eerste trimester 2016. De aanvraag zal ingediend worden door middel van het document aanvraag opening
recht op subsidie.
De aanvraag zal gebeuren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 en daarna per afgesloten
trimester.
De korpschef wordt belast met de verdere uitvoering.
7. Personeel – Aanpassing van het besluit van de Politieraad van 23/03/2015 - Wijziging van de
personeelsformatie van de politiezone PAJOTTENLAND – Goedkeuring
De personeelsformatie van het OPERATIONEEL personeel van de politiezone PAJOTTENLAND met
ingang op 01 juli 2016 wordt vastgesteld als volgt:
Kader
Officierenkader
Middenkader
Basiskader
Agent van politie

Graden Huidig kader
3
12
44
1

Graden toekomstig kader
3
12
45
1

De functies van de personeelsformatie vermeld in de artikelen 1 en 2 zijn uit te drukken in voltijdse
equivalenten.
De Politieraad keurt het bij dit besluit gevoegde organogram goed
8. Personeel – Eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale
politie – Aangepaste betrekkingen - Voorwaarden – Goedkeuring
Binnen de PZ Pajottenland wordt de volgende aangepaste betrekking in het kader van het
eindeloopbaanregime voorzien:
- APO/LIK/Wijk, administratieve functie, Inspecteur
De Politieraad gaat akkoord met de inventaris van de aangepaste betrekkingen voor de PZ Pajottenland
volgens de opgestelde functiebeschrijving voor een operationeel medewerker in het beheer van
gerechtelijke informatie (zie bijlage).
De beslissing tot het al dan niet toekennen van de aangepaste betrekking aan de aanvrager wordt
gedelegeerd aan het Politiecollege.

9. Jaarverslag 2014-2015 - Kennisname
De Politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2014-2015. Het jaarverslag beschouwt de werking van de
politiezone gedurende de voorbije twee dienstjaren.

10.- Mededelingen
11. Varia

BESLOTEN ZITTING
De Politieraad heeft kennis genomen van:
- twee pensioenaanvragen (1 CP en 1 Calog Niveau D)
- eindbeslissing tot het volbrengen van de stage met goed gevolg (betreffende 3 INP)
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