Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) POLITIERAAD dd. 17/11/2014
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; De Boeck Jonas; Anthoons Herman; De Boeck Simon; Goubert Carine;
Debock Paulette; Eeckhoudt Eric; Thiebaut Hilde; Ringoot Fried; Elpers Heidi; O Erik; De Roubaix André;
Seghers Rudi; - raadsleden
korpschef: Hellinckx M., bijzonder rekenplichtige: Bombaert P., secretaris: Reygaerts K.
Verontschuldigd: Deteye Marc; Dermez Christa;
Afwezig: Van Vlaenderen Kelly

OPENBARE ZITTING
Personeel - Lid dienst Interventie - Voorstelling INP Laurien Cuvelier - Eedaflegging
Personeel - Lid dienst Interventie - Voorstelling INP Niels Gommers - Eedaflegging
Personeel - Lid dienst Interventie - Voorstelling INP Wout Nechelput - Eedaflegging

1. Aanvaarding van het ontslag van de Heer Paul Baert (Pepingen) en dankwoord
De Politieraad neemt kennis van het ontslag van de Heer Paul Baert.

2. Onderzoek der geloofsbrieven - installatie en eedaflegging van de heer
(Pepingen)

André De Roubaix

De Heer André De Roubaix wordt aangesteld als politieraadslid ter vervanging van de heer Paul Baert.

3. Agendapunt wegens hoogdringendheid - Toevoeging
Er worden twee agendapunten toegevoegd (agendapunten 12 en 13).

4.- Notulen politieraad dd. 16/06/2014 - Goedkeuring
De notulen van de Politieraad dd. 16/06/2014 worden goedgekeurd.

5.- Financiën - Begroting 2014 - Begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd.
16/07/2014 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale
Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 17/07/2014 onder kenmerk toezicht/323/269 – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
begrotingswijzigingen 3 en 4 van het dienstjaar 2014 van de politiezone meegedeeld heeft.

6.- Jaarrekening 2013 - Besluit goedkeuring dd. 09/10/2014 van de heer Gouverneur - Schrijven
provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 10/10/2014
onder kenmerk toezicht/164/336 – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de
jaarrekening voor het dienstjaar 2013 van de politiezone meegedeeld heeft.
7.- Financiering lokale politie – Dossier tweede schijf verkeersveiligheidsfonds – Ingebrekestelling –
Bekrachting besluit Politiecollege dd. 19/09/2014
De Politieraad gaat akkoord met het versturen van een ingebrekestelling naar de Minister inzake het niet
uitgekeerde bedrag van de 2de schijf van het verkeersveiligheidsfonds.
8.- Begroting 2014 – Begrotingswijziging 5 in de gewone dienst – Goedkeuring
De begrotingswijziging nr. 5 - gewone dienst van de begroting 2014 wordt goedgekeurd.
9.- Begroting 2014 – Begrotingswijziging 6 in de buitengewone dienst – Goedkeuring
De begrotingswijziging nr. 6 - buitengewone dienst van de begroting 2014 wordt goedgekeurd.

10.- Begroting 2015 - Goedkeuring
De begroting 2015 wordt goedgekeurd.
- in het algemeen (gewone dienst)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2014
Begroting 2015
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar

720.550,13

Saldo
6.115.885,35
5.954.148,61

161.736,74

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2015)
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2015)

0,00
298.853,36

-298.853,36

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
219.450,00

-219.450,00

Geraamd resultaat van de begroting 2015 (+ of )

-356.566,62
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2015

363.983,51

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2014

0,00

- in het algemeen (buitengewone dienst)

Begroting 2015

Saldo

Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2015)
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2015)
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
219.450,00

-219.450,00

0,00
0,00

0,00

219.450,00
0,00

219.450,00

Geraamd resultaat van de begroting 2015 (+ of )
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2015
- in het bijzonder:
Gemeentelijke toelage BEVER :
Gemeentelijke toelage GALMAARDEN :
Gemeentelijke toelage GOOIK :
Gemeentelijke toelage HERNE :
Gemeentelijke toelage LENNIK :
Gemeentelijke toelage PEPINGEN :

159.538,62 €
720.165,08 €
793.091,45 €
639.207,50 €
886.054,37 €
408.231,91 €

11.- Infrastructuur – Stand van zaken – Bespreking
Het Politiecollege stelt voor, gezien de hoogdringendheid en de evolutie van het dossier, een verdere stap te
nemen in de verwervingsprocedure en het aankoopcomité in te schakelen. (zie verdere bespreking in
besloten zitting)
12. Infrastructuur – Nieuwbouw – Goedkeuring van de externe begeleiding van een bouwproject –
Opheffing besluit Politieraad in zitting dd. 16/06/2014
De beslissing genomen tijdens de zitting van 16/06/2014 met betrekking tot de goedkeuring van de externe
projectbegeleiding wordt opgeheven.
13. Infrastructuur – Nieuwbouw – Goedkeuring van de externe begeleiding van een bouwproject Goedkeuring
Een nieuwe beslissing wordt genomen inzake de externe begeleiding van een bouwproject. De Politieraad
vraagt de gemeente GOOIK zich met de uitvoering van de opdracht voor het afsluiten van een contract voor
projectbegeleiding te willen gelasten. Een samenwerkingsovereenkomst zal worden afgesloten tussen het
gemeentebestuur van Gooik en de politiezone Pajottenland betreffende de administratieve en technische
ondersteuning voor de bouw van een politiehuis.

14.- Infrastructuur - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de administratieve en technische
ondersteuning voor de bouw van een politiehuis - Besluit Politiecollege dd. 22/08/2014 –
Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Gooik en
de politiezone Pajottenland dd. 01/09/2014 betreffende de administratieve en technische ondersteuning voor
de bouw van een politiehuis.

0,00

15.- Infrastructuur - Opdracht “Bouw van een politiehuis” – Procedure - Wijze van gunnen Goedkeuring
De Politieraad besluit om de opdracht voor het realiseren van het politiehuis te realiseren via een promotieopdracht voor werken met al dan niet inbreng voor de financiering van de voor de politiezone overbodige
infrastructuur na inname van het nieuwe politiegebouw.
De Politieraad besluit om de opdracht te gunnen via de concurrentiedialoog gezien de complexiteit van de
opdracht, de onmogelijkheid om via open of beperkte procedures de meest economische oplossing voor de
politiezone te bekomen en de hoogdringendheid.
De Korpschef wordt belast met het opstellen van het beschrijvend document en dit voor goedkeuring voor
de leggen aan de eerstvolgende Politieraad.
16.- Infrastructuur – Wijkkantoor Pepingen - Ninoofsesteenweg 114 - Huurovereenkomst tussen het
gemeentebestuur van Pepingen en de politiezone Pajottenland - Besluit bij hoogdringendheid in
zitting van het Politiecollege dd. 19/09/2014 - Bekrachtiging
De Politieraad besluit om akkoord te gaan met de huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van
Pepingen en de politiezone Pajottenland om een gedeelte van het gebouw gelegen te 1670 Pepingen,
Ninoofsesteenweg 114 te huren voor de inplaatsstelling van de wijkpost van Pepingen.

17. Levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen 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 – Besluit bij hoogdringendheid in zitting
van het Politiecollege dd. 17/10/2014 - Bekrachtiging
De Politieraad besluit om een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van brandstoffen voor de
dienstvoertuigen voor de termijn van 01/11/2014 tot en met 31/10/2018 via het raamcontract van de
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR-CMS.

18.- Levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de PZ Pajottenland - Vaststellen
elementen tot prijsvraag, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring
De Politieraad besluit om een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van brandstoffen voor de
dienstvoertuigen voor de termijn van 01/04/2015 tot en met 31/03/2018.

19.- Stookolie voor de gebouwen - Raamcontract van de Federale Politie - Vaststellen elementen tot
prijsvraag, de raming en de wijze van gunnen – Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het
Politiecollege dd. 19/09/2014 – Bekrachtiging
De Politieraad besluit om een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van stookolie voor de
gebouwen vanaf 01/10/2014 via het raamcontract van de Federale Politie.
20.- Begroting 2014- Buitengewone dienst – Aankoop van tien (10) ISLP Pc’s binnen het
raamcontract van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR-CMS - Vaststellen
technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring

De Politieraad besluit om de aankoop van tien PC’s en toebehoren goed te keuren in uitvoering van de
begroting 2014 - buitengewone dienst - art. 330/742-53 - met een raming van 8.100,00 € (incl. BTW).
21.- Begroting 2014 – Buitengewone dienst - Aankoop ANPR – Goedkeuring
De Politieraad besluit om over te gaan tot de aankoop en installatie van ANPR camera’s via de
opdrachtencentrale AWV Vlaams Gewest.
22.- Begroting 2014 – Aankoop kogelwerende vesten – Stand van zaken
De Politieraad gaat akkoord om nu reeds de kogelwerende vesten te bestellen voor de dienst interventie.
23.- Begroting 2014 - Elektriciteitsschaarste - Het voorzien van de nodige aanpassingswerken –
Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 17/10/2014 - Goedkeuring
In het kader van de verwachte elektriciteitsschaarste, gaat de Politieraad akkoord om de nodige
aanpassingswerken uit te voeren.
24.- Elektriciteitsschaarste - Huren van een noodgroepgenerator – Vaststellen technische bepalingen,
de raming en de wijze van gunnen - Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd.
17/10/2014 - Goedkeuring
In het kader van de verwachte elektriciteitsschaarste, gaat de Politieraad akkoord om een
noodgroepgenerator te huren voor de periode van 1 december 2014 tot 22 maart 2015. De opdracht wordt
gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.
25. Elektriciteitsschaarste – Afschakelplan – Astridradio’s – Besluit bij hoogdringendheid in zitting
van het Politiecollege dd. 07/11/2014 - Bekrachtiging
In het kader van de verwachte elektriciteitsschaarste, gaat de Politieraad akkoord om zes
tweedehandsradio’s aan te kopen. Deze kunnen door de gemeenten gehuurd worden tegen een vastgelegd
tarief. Het is de bedoeling dat deze radioposten, op het moment van de afschakeling, gebruikt worden door
de Burgemeesters om in contact te kunnen komen met de Gouverneur.

26.- Veiligheidsconsulent – Aanstellen van een dienstverlener voor het opmaken van een risicoanalyse mbt de informatieveiligheid – Intentieverklaring – Goedkeuring
De PZ Pajottenland heeft de intentie om zijn veiligheidsconsulent af te nemen via het contract ‘het
aanstellen van een dienstverlener voor het opmaken van een risico analyse m.b.t. de informatieveiligheid’.
Het bestuur is op generlei wijze verplicht om ook daadwerkelijk afname te doen via dit contract. De Pz
Pajottenland geeft de bevoegdheid aan de STAD Tienen om op te treden als Opdrachtencentrale voor deze
opdracht.
De fasen die in deze opdracht zijn vervat zijn:
1. een grondige inventarisatie van de huidige stand van zaken m.b.t. informatieveiligheid
2. een risico analyse voor het vastleggen van de prioriteiten
3. het opmaken van een veiligheidsbeleid en een bijhorend plan van aanpak
4. Adviesgeving aangaande privacy en informatieveiligheid

Het Politiecollege wordt belast met de uitvoering van de opdracht en met het treffen van een
gunningsbesluit.
27- VERA – Virtuele centrumsteden - Toetredingsverklaring samenwerkingsverband voor ICT en EGovernment – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de toetreding tot het samenwerkingsverband voor ICT en e-Government,
zoals vastgelegd in het protocol van samenwerking tussen de politiezone Pajottenland en het autonoom
provinciebedrijf VERA.
28.- Materiaal – Buitendienststelling materiaal en meubilair – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om zeven bureaustoelen buiten dienst te stellen en deze stoelen naar het
containerpark te brengen.
29.- Materiaal - Buitendienststelling Informaticamateriaal – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om informaticamateriaal buiten dienst te stellen en te vernietigen bij de firma
VCD Devroede, Edingensestwg 20, 1500 Halle.

30.- Materiaal - Buitendienststelling Politiemateriaal - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om politiemateriaal buiten dienst te stellen en onbruikbaar te maken bij de
diensten van de Federale Politie.

Besloten zitting
-

-

Het aankoopcomité wordt ingeschakeld in de verwervingsprocedure van de grond.
Het dossier voor de mandaatverlenging van de korpschef wordt goedgekeurd en wordt overgemaakt
aan de bevoegde diensten van FOD Binnenlandse Zaken.
De Politieraad heeft kennis genomen van de aanwerving van:
 Één calog niveau B bij de dienst Management Operaties
 Eén agent van politie
De Politieraad heeft kennis genomen van het vacant verklaren van één functie INP Interventie via de
“onmiddellijke werving”.

De Secretaris i.o.

De Voorzitter

Kristien Reygaerts

Michel Doomst

