Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) POLITIERAAD dd. 18/06/2018 – Voorlopige notulen
Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter
De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert K., Decrick L., - leden van het politiecollege raadsleden
Cattie Kristof, De Pelsemaeker Sara; Thiebaut Rudy; Anthoons Herman; De Boeck Simon; Viaene
Stefaan; Dermez Christa; Debock Paulette;; Elpers Heidi; O Erik; De Roubaix André; - raadsleden
korpschef: Hellinckx M., bijzonder rekenplichtige: Bombaert P., secretaris: Reygaerts K.
Verontschuldigd: Deteye Marc; Eeckhoudt Eric; O Christel; Van Vlaenderen Kelly; Thiebaut
Hilde,
Afwezig: Seghers Rudi
OPENBARE ZITTING
De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 15u05


Personeel – Dienst Interventie – Voorstelling



Personeel – Directeur PLIF – Voorstelling

1. Notulen en zittingsverslag politieraad dd. 19/03/2018 – Goedkeuring
De notulen en het zittingsverslag worden goedgekeurd.
Burgemeesters Kris Poelaert, Luc Decrick en raadslid Sara De Pelsemaeker vervoegen de
zitting.

2. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone
Pajottenland voor het jaar 2017 – Goedkeuring
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999), inzonderheid de artikelen 77 t.e.m. 80;
Gelet de documenten : - rekening dienstjaar 2017
- controle begrotingsrekening 2017
- toelichtingen bij de begrotingsrekening en jaarrekening
- andere documenten
Gelet op het aanvullende verslag van de bijzonder rekenplichtige;
Gelet de uiteenzetting van de Bijzonder Rekenplichtige ter zitting;
Gelet de cijfers zoals vervat in voormelde documenten zijnde:

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2017
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

8.839.439,30
6.803.487,75

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

2.035.951,55
34.791,23

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

2.070.742,78

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

227.379,41
355.021,03
-127.641,62
153.989,02
26.347,40

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Vaste activa
Vlottende activa

1.537.368,10
3.297.917,82

Totaal van de activa

4.835.285,92

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schuld

4.219.246,57

Totaal van de passiva

4.835.285,92

616.039,35

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2017
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het dienstjaar

447.947,43
-162.817,80
285.129,63

Overwegende de wettelijke bepalingen tot verifiëren en aannemen van de begrotingsrekening, de
resultatenrekening en de balans;

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 18/05/2018;
Besluit: met 17 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen
Art. 1: De begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de zone Pajottenland voor
het dienstjaar 2017 te verifiëren en aan te nemen.
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan
de bijzonder rekenplichtige.

3. Financiën - Begroting 2018 - Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd.
_____ van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale
Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. ____ onder kenmerk toezicht/____ – Kennisname
Momenteel kampt de dienst toezicht met een achterstand in haar dossiers. De heer Ronny Van Herck
heeft bevestigd dat de begrotingswijziging geen probleem vormt. Het besluit van de Gouverneur zal
in de loop van volgende week toegestuurd worden.

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring
van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2018 van de politiezone meegedeeld
heeft.
4. Financiën – Begroting 2018 – Begrotingswijziging 3 in de gewone dienst – Goedkeuring
Gelet het KB van 5 september 2001 (B.S., 26/09/2001) houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) art. 71-75;
Gelet het besluit van de Politieraad dd. 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting
2018 en het schrijven van de toezichthoudende overheid 08/12/2017 onder kenmerk toezicht/362
190 met de opmerking dat de politiezone, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de
eerstvolgende begrotingswijziging de bedragen van de federale toelagen in overeenstemming
dient te brengen met de bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2018 en in het bijzonder,
het bedrag van de Federale Sociale Toelage II dient aangepast te worden aan het geplafonneerd
bedrag zoals het voorkomt op het bijgeleverde document Toezicht 2.
Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 01/06/2018;
Gelet de uiteenzetting door de Bijzonder Rekenplichtige en door de Korpschef;
Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te
worden met betrekking tot de gewone dienst van de politiebegroting 2018 en deze dienen
gewijzigd te worden volgens de toelichtingen opgenomen in de volgende tabellen;

volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Alg.resultaat begrotingsrekening

2016

verhoging +

verlaging -

1.702.221,95

na de voorgestelde
wijziging

1.702.221,95

(1)

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2017

-380.836,88

714.566,48

0,00

333.729,60

(2)

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

2017

1.321.385,07

714.566,48

0,00

2.035.951,55

(3)

Begrotingswijziging

2018
6.714.515,96
7.110.604,51

7.596,36
32.100,00

0,00
862,95

6.722.112,32
7.141.841,56

0,00
70.690,58

148.259,47
1.402,44

0,00
0,00

148.259,47
72.093,02

0,00
0,00

0,00
250.000,00

0,00
0,00

0,00
250.000,00

-466.779,13

-127.646,61

-862,95

-593.562,79

(4)

1.442.388,76

(5)

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

2018

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 01/06/2018;
Besluit: met 17 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen
Art. 1: De begrotingswijziging nr. 3 - gewone dienst van de begroting 2018 goed te keuren.
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan
de bijzonder rekenplichtige.
5. Financiën – Begroting 2018 – Begrotingswijziging 4 in de buitengewone dienst Goedkeuring
Gelet het KB van 5 september 2001 (B.S., 26/09/2001) houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;
Gelet de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) art. 71-75;
Gelet het besluit van de Politieraad dd. 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting
2018 en het schrijven van de toezichthoudende overheid 08/12/2017 onder kenmerk toezicht/362
190 met de opmerking dat de politiezone, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de
eerstvolgende begrotingswijziging de bedragen van de federale toelagen in overeenstemming
dient te brengen met de bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2018 en in het bijzonder,
het bedrag van de Federale Sociale Toelage II dient aangepast te worden aan het geplafonneerd

bedrag zoals het voorkomt op het bijgeleverde document Toezicht 2.
Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 01/06/2018;
Gelet de uiteenzetting door de Bijzonder Rekenplichtige en door de Korpschef;
Overwegende dat om welomschreven redenen zekere begrotingsartikels dienen gewijzigd te
worden met betrekking tot de buitengewone dienst van de politiebegroting 2018 en deze dienen
gewijzigd te worden volgens de toelichtingen opgenomen in de volgende tabellen;
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging

verhoging +

Alg.resultaat begrotingsrekening

2016

0,00

Resultaat begrotingsrekening
(geraamd/definitief) (*)

2017

0,00

0,00

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

2017

0,00

Begrotingswijziging

2018

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

2018

verlaging -

na de voorgestelde
wijziging

0,00

(1)

127.641,62

-127.641,62

(2)

0,00

127.641,62

-127.641,62

(3)

186.199,55
128.750,00

133.458,56
26.056,71

0,00
4.239,77

319.658,11
150.566,94

0,00
122.889,55

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
122.889,55

65.440,00
0,00

16.000,00
0,00

0,00
0,00

81.440,00
0,00

0,00

123.401,85

-4.239,77

127.641,62

(4)

0,00

(5)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018

Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 01/06/2018;
Besluit: met 17 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen
Art. 1: De begrotingswijziging nr. 4 - buitengewone dienst van de begroting 2018 goed te keuren.
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan
de bijzonder rekenplichtige.
6. Infrastructuur – Onteigening/RUP - Stand van zaken
De korpschef geeft een stand van zaken in het dossier onteigening en RUP.

7. Infrastructuur – Nieuwbouw – Stand van zaken
De korpschef geeft een stand van zaken in het dossier nieuwbouw.
8. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen Overzicht
De korpschef geeft een overzicht van het personeelsbestand.
9. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van de vacante plaatsen binnen de PZ Pajottenland en de
invulling ervan.
10. Centrale Verwarming – Onderhoud en herstelling - Vaststellen van de technische
bepalingen, de raming en de wijze van gunnen inzake de opdracht ‘2018/02 – Goedkeuring
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone;
Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016);
Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017);
Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren (B.S. 09/05/2017);
Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet het besluit van de Politieraad dd. 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting
2018 en het schrijven van de toezichthoudende overheid dd. 08/12/2017 onder kenmerk
toezicht/362/190 houdende de goedkeuring;
Gelet de huidige overheidsopdracht van de politiezone Pajottenland voor onderhoud en
herstelling van centrale verwarming is afgesloten met de firma BVBA Leuckx Philip en deze
afloopt op 30/09/2018 zonder voorafgaandelijke opzegging door één der partijen;
Overwegende de noodzaak een opdracht te gunnen met als voorwerp het uitvoeren van de
gebruikelijke werken aan centrale verwarming in de centrale politiepost te Kester (Gooik) en de
verschillende wijkposten voor de periode van 01/10/2018 tot en met 30/09/2021;

Overwegende dat de uit te voeren diensten die de gebruikelijke werken betreffen zoals
onderhoud van de brander, herstelling bij defecten, jaarlijkse controle van de installaties, … ;
Overwegende de voorwaarden gesteld in het bijzonder bestek met als referentie 2018/02, voor de
overheidsopdracht voor aanneming van werken met als voorwerp “onderhoud en herstelling
centrale verwarming”;
Overwegende dat de opdracht gegund wordt volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de kredieten ingeschreven zijn in de begroting 2018 op artikel 330/125-06
(Prestaties van derden voor gebouwen);
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 18/05/2018;
Besluit: met 17 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen
Art. 1 : De opdracht goed te keuren met als voorwerp het uitvoeren van de gebruikelijke werken
aan centrale verwarming in de centrale politiepost te Kester (Gooik) en de verschillende
wijkposten voor de periode vanaf 01/10/2018 tot en met 30/09/2021.
Art. 2 : Akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld in het bijzonder bestek, met als referentie
2018/02, voor de overheidsopdracht voor aanneming van werken met als voorwerp “onderhoud
en herstelling centrale verwarming”. Het bijzonder bestek maakt integraal deel uit van dit
besluit.
Art. 3 : De duur van de opdracht te bepalen op drie jaar vanaf 01/10/2018. De opdracht is
jaarlijks opzegbaar bij het eindigen van het lopend burgerlijk jaar, door elk der partijen, mits een
vooropzeg van twee (2) maanden, te betekenen bij aangetekend schrijven. De opdracht neemt
alleszins een einde op 30/09/2021 zonder voorafgaandelijke opzegging door één der partijen.
Art. 4 : De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Art. 5: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de bijzonder rekenplichtige.

11. Elektriciteitswerken - Vaststellen van de technische bepalingen, de raming en de wijze
van gunnen inzake de opdracht ‘2018/03 – Goedkeuring
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone;
Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016);
Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017);
Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren (B.S. 09/05/2017);
Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet het besluit van de Politieraad dd. 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting
2018 en het schrijven van de toezichthoudende overheid dd. 08/12/2017 onder kenmerk
toezicht/362/190 houdende de goedkeuring;
Gelet de huidige overheidsopdracht van de politiezone Pajottenland voor aanneming van werken
- Elektriciteitswerken is afgesloten met de firma BVBA Cosijns Karel en deze afloopt op
30/09/2018 zonder voorafgaandelijke opzegging door één der partijen;
Overwegende de noodzaak een opdracht te gunnen met als voorwerp het uitvoeren van de
gebruikelijke werken aan elektriciteit in de sites in Kester en Lennik en in de verschillende
wijkposten voor de periode vanaf 01/10/2018 tot en met 30/09/2021;
Overwegende dat de uit te voeren diensten diverse kleine elektriciteitswerken betreft evenals
aanpassing- en uitbreidingswerken aan de bestaande elektriciteit, bekabelingswerken en
uitbreiding of aanpassing van de bestaande bekabeling;
Overwegende de voorwaarden gesteld in het bijzonder bestek, met als referentie 2018/03, voor
de overheidsopdracht voor aanneming van werken met als voorwerp “elektriciteitswerken”;
Overwegende dat de opdracht gegund wordt volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de kredieten ingeschreven zijn in de begroting 2018 op artikel 330/125-06
(Prestaties van derden voor gebouwen);
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 18/05/2018;
Besluit: met 17 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen
Art. 1 : De opdracht goed te keuren met als voorwerp het uitvoeren van de gebruikelijke werken
aan elektriciteit in de sites in Kester en Lennik en in de verschillende wijkposten voor de periode
vanaf 01/10/2018 tot en met 30/09/2021;
Art. 2: Akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld in het bijzonder bestek, met als referentie
2018/03, voor de overheidsopdracht voor aanneming van werken met als voorwerp
“elektriciteitswerken”. Het bijzonder bestek maakt integraal deel uit van dit besluit.
Art. 3: De duur van de opdracht te bepalen op drie jaar vanaf 01/10/2018. De opdracht is
jaarlijks opzegbaar bij het eindigen van het lopend burgerlijk jaar, door elk der partijen, mits een
vooropzeg van twee (2) maanden, te betekenen bij aangetekend schrijven. De opdracht neemt

alleszins een einde op 30/09/2021 zonder voorafgaandelijke opzegging door één der partijen.
Art. 4: De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Art. 5: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de bijzonder rekenplichtige.
12. Sanitaire installaties – Vaststellen van de technische bepalingen, de raming en de wijze
van gunnen inzake de opdracht ‘2018/04 –Goedkeuring
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone;
Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016);
Gelet de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017);
Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren (B.S. 09/05/2017);
Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet het besluit van de Politieraad dd. 23/10/2017 houdende de goedkeuring van de begroting
2018 en het schrijven van de toezichthoudende overheid dd. 08/12/2017 onder kenmerk
toezicht/362/190 houdende de goedkeuring;
Gelet de huidige overheidsopdracht van de politiezone Pajottenland voor aanneming van werken
– Sanitaire installaties is afgesloten met de firma BVBA Leuckx Philip en deze afloopt op
30/09/2018 zonder voorafgaandelijke opzegging door één der partijen;
Overwegende de noodzaak een opdracht te gunnen met als voorwerp het uitvoeren van de
gebruikelijke werken aan sanitaire installaties in de sites in Kester en Lennik en in de
verschillende wijkposten voor de periode vanaf 01/10/2018 tot en met 30/09/2021;
Overwegende dat de uit te voeren diensten diverse werken betreft evenals aanpassingswerken aan
de bestaande sanitaire installaties.
Overwegende de voorwaarden gesteld in het bijzonder bestek, met als referentie 2018/04, voor
de overheidsopdracht voor aanneming van werken met als voorwerp “sanitaire installaties”;

Overwegende dat de opdracht gegund wordt volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de kredieten ingeschreven zijn in de begroting 2018 op artikel 330/125-06
(Prestaties van derden voor gebouwen);
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 18/05/2018;
Besluit: met 17 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen
Art. 1 : De opdracht goed te keuren met als voorwerp het uitvoeren van de gebruikelijke werken
aan sanitaire installaties in de sites in Kester en Lennik en in de verschillende wijkposten voor de
periode vanaf 01/10/2018 tot en met 30/09/2021;
Art. 2: Akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld in het bijzonder bestek, met als referentie
2018/04, voor de overheidsopdracht voor aanneming van werken met als voorwerp “sanitaire
installaties”. Het bijzonder bestek maakt integraal deel uit van dit besluit.
Art. 3: De duur van de opdracht te bepalen op drie jaar vanaf 01/10/2018. De opdracht is
jaarlijks opzegbaar bij het eindigen van het lopend burgerlijk jaar, door elk der partijen, mits een
vooropzeg van twee (2) maanden, te betekenen bij aangetekend schrijven. De opdracht neemt
alleszins een einde op 30/09/2021 zonder voorafgaandelijke opzegging door één der partijen.
Art. 4: De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Art. 5: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de bijzonder rekenplichtige.

13. Levering van stookolie voor de gebouwen van de PZ Pajottenland binnen het
raamcontract van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR-CMS Vaststellen elementen tot prijsvraag, de raming en de wijze van gunnen – Bekrachtiging
besluit politiecollege 01/06/2018
Gelet op de overheidsopdracht van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FORCMS, tevens toegankelijk voor de politiezones volgens de algemene offerte-aanvraag met bestek
nr. FORCMS-PETROL-107-1 voor het leveren van petroleumprodukten (gasolie voor
verwarming en motorbrandstof) te vullen in de opslagtanks Brussel Hoofdstedelijk Gewest,
Provincie Vlaams-Brabant en Provincie Waals-Brabant met als datum einde contract 31/03/2022
en met als ristorno 0,0610 € (excl. BTW);
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van stookolie
voor de gebouwen;
Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in de begroting;
Overwegende de zeer gunstige ristornovoorwaarden;
Overwegende de onmogelijkheid de Politieraad alsnog tijdig te vatten;

Overwegende derhalve de hoogdringendheid;
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 01/06/2018;
Besluit: met 17 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen
Art. 1: Huidig besluit genomen bij hoogdringendheid, in het politiecollege van 01/06/2018 te
bekrachtigen.
Art. 2.- Een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van stookolie voor de gebouwen
voor een termijn van 01/06/2018 tot en met 31/03/2022 volgens het raamcontract FOR-CMS,
tevens met bestek nr. FORCMS-PETROL-107-1.
Art. 3: Over te gaan tot het plaatsen van een bestelling voor het leveren van petroleumprodukten
(gasolie voor verwarming en motorbrandstof) te vullen in de opslagtanks Brussel Hoofdstedelijk
Gewest, Provincie Vlaams-Brabant en Provincie Waals-Brabant, bij Etablissementen J. Maes en
zonen NV, Reedonk 12, 2880 Bornem, aangeduid als distributeur volgens bestek nr. FORCMSPETROL-107-1 met een ristorno van 0,0610 € (excl. BTW).
Art. 4.- De opdracht waarvan sprake in artikel 2 en 3 te financieren met kredieten ingeschreven
op de gewone dienst.
Art. 5.- Afschrift te laten geworden aan de Bijzonder Rekenplichtige en aan de Korpschef.
14. Haviland Intercommunale – Aanduiding effectief
vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland – Goedkeuring

en

plaatsvervangend

Burgemeester Luc Deneyer en raadslid Erik O verlaten de zitting
Overwegend dat de politiezone aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht
op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16
april 1965 onder het nummer 8226;
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor
de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001
(het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het Decreet;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van
Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november
2019;
Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal
gehouden worden op 20 juni 2018 en volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2017: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 19 december 2017 aan de deelnemers

bezorgd.);
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2017;
3. jaarrekening 2017 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het
voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
5. verslag van de commissaris over het 52ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art.
41);
6. bestuur: kwijting aan bestuurders,
commissaris (art. 35);
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten
(art. 9);
9. Varia.
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
Gelet de voordracht van het politiecollege in zitting dd. 01/06/2018;
Besluit: met 15 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester Luc
Deneyer en raadslid Erik O waren niet aanwezig tijdens de stemming)
Art. 1: Burgemeester Luc Deneyer, Plaats 10, 1547 Bever aan te duiden als effectief
vertegenwoordiger om de vereniging te vertegenwoordigen op de statutaire algemene
vergaderingen van Haviland Intercommunale tot en met 31 december 2018;
Art. 2: De Heer Erik 0, Marktstraat 46, 1750 Lennik aan te duiden als plaatsvervanger om de
vereniging te vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland
Intercommunale tot en met 31 december 2018;
Art. 3: De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd.
20 juni 2018 worden goedgekeurd;
Art. 4: De vertegenwoordiger van de politiezone is gemandateerd om de agendapunten van de
gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 20 juni 2018 goed te keuren;
Art. 5: Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit.
Art. 6: Afschrift van dit besluit over te maken aan Haviland Intercommunale.
Burgemeester Luc Deneyer en raadslid Erik O vervoegen de zitting

15. Mededelingen
16. Varia

BESLOTEN ZITTING
Nihil

De zitting wordt gesloten om 15u55

De Secretaris i.o.

De Voorzitter

Kristien Reygaerts

Michel Doomst

