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OPENBARE ZITTING


Personeel – Management Operaties – Voorstelling – Eedaflegging

1. Onderzoek der geloofsbrieven - installatie en eedaflegging van Mevrouw Christel O
(Lennik)
De geloofsbrieven van Mevrouw Christel O worden goedgekeurd en zij wordt aangesteld als
politieraadslid ter vervanging van de Heer Fried Ringoot. Met het oog op haar aanstelling als lid
van de politieraad wordt zij uitgenodigd de grondwettelijke eed af te leggen, namelijk: “Ik zweer
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het
Belgische Volk”.

2. Agendapunt wegens hoogdringendheid - Toevoeging
Het volgende punt wordt toegevoegd aan de agenda van de politieraad van 23/03/2015:
- Personeel – Aanpassing van het besluit van de Politieraad van 07/10/2013 - Wijziging van de
personeelsformatie van de politiezone PAJOTTENLAND – Goedkeuring (agendapunt 9)

3. Notulen politieraad dd. 26/01/2015 – Goedkeuring
De notulen van de Politieraad dd. 26/01/2015 worden goedgekeurd.

4. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone
Pajottenland voor het jaar 2014 – Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de zone
Pajottenland voor het dienstjaar 2014 goed:

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2014
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

7.506.959
6.418.866

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

1.088.093
30.729

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

1.118.822

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

364.655
466.271
-101.616
415.021
313.405

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Vaste activa
Vlottende activa

1.073.694
2.398.070

Totaal van de activa

3.471.764

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schuld

2.883.984
0
587.780

Totaal van de passiva

3.471.764

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2014
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat

272.617
-232.250

Resultaat van het dienstjaar

40.367

5. Vaststellen van het bedrag van de provisie – Wijziging van het besluit van de Politieraad
in zitting dd. 04/03/2002 – Goedkeuring
Overwegende dat de zone Pajottenland voor de uitvoering van gerede betalingen dient te
beschikken over een provisie, besluit de Politieraad om een provisie van 500 euro goed te keuren
en hiervoor een aparte bankrekening te zullen openen waaraan een debetkaart is gekoppeld. De
dienst middelen wordt aangesteld als beheerder over deze provisie.
6. Infrastructuur – Stand van zaken – Bespreking
Aan de Politieraad wordt een stand van zaken gegeven in het dossier infrastructuur.
Op de website van de politie Pajottenland werd informatie ter beschikking gesteld voor de
burgers teneinde de bevolking te informeren op een objectieve en transparante manier. Deze
website zal regelmatig ge-update worden met de laatste gegevens.
7. Infrastructuur – Opdracht “Bouw van een politiehuis” – Selectieleidraad – Publicatie
Bulletin der Aanbestedingen – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van de publicatie van de selectieleidraad in het Bulletin der
Aanbestedingen op 5 maart 2015.
8. Infrastructuur - Opdracht “Bouw van een politiehuis” – Initieel Beschrijvend document
– Goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een latere zitting van de Politieraad.
Het initieel beschrijvend document zal elektronisch worden overgemaakt ter kennisname. Het
definitief beschrijvend document zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan de Politieraad in
het najaar.

9. Personeel – Aanpassing van het besluit van de Politieraad van 07/10/2013 - Wijziging van
de personeelsformatie van de politiezone PAJOTTENLAND - Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om het besluit van de Politieraad in zitting dd. 07/10/2013 met
betrekking tot de personeelsformatie te wijzigen.
De personeelsformatie van het ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK personeel van de
politiezone PAJOTTENLAND met ingang op 01 april 2015 wordt vastgesteld als volgt:
ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL
Graad
CALOG A 2
CALOG A 1
CALOG B
CALOG C
CALOG D
Totaal

Huidig kader
1
1
4
4
3
13

Toekomstig kader
1
1
5
3
3
13

De functies van de personeelsformatie vermeld in de artikelen 1 en 2 zijn uit te drukken in
voltijdse equivalenten. Het aangepaste organogram wordt goedgekeurd.

10. Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie
gestructureerd op twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2015/01 – Besluit bij
hoogdringendheid in zitting Politiecollege dd. 13/02/2015 – Bekrachtiging
De volgende bediening, naast de reeds eerder gepubliceerde bedieningen (van CP en HINP),
worden eveneens vakant verklaard in het kader van de mobiliteitscyclus 2015-01:
- één bediening van een CALog Niveau B – Consulent facilitaire dienstverlening
De Politieraad gaat akkoord met de samenstelling van de selectiecommissie voor een Calog
Niveau B als volgt:
- Voorzitter: Korpschef M. Hellinckx
- Bijzitters: CP Philippe De Gelas
Adv. Katrien Cosijns
- Secretaris
11. Personeel – Aanwervingsproblematiek in de PZ Pajottenland - Ministeriële
omzendbrief GPI 73 dd. 14/05/2013 (B.S., 27/05/2013) betreffende de aanwerving, de
selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten –
Aanwervingen voor 2015 – Kennisname
De Politieraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de overgangsmaatregelen
inzake pensioneringen.

Aangezien de korpschef tijdig wenst in te spelen op het mogelijk vertrek van een aantal
medewerkers, werd aan het Politiecollege, in zitting van 13/03/2015, de toestemming gevraagd
om drie INP aan te werven in plaats van één INP en dit nog in de huidige procedure. Het
Politiecollege is akkoord gegaan om een beroep te doen op de “onmiddellijke werving” en dit ten
belope van drie (03) betrekkingen INP Interventie in de huidige procedure.
12. Begroting 2015 – Buitengewone dienst – Overzicht investeringen – Herschikking Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de herschikking van het artikel 330/743-52 – Aankoop van
auto’s en bestelwagens binnen hetzelfde krediet:
Buitengewone dienst
Artikel : 330/743-52 Aankoop van auto’s en bestelwagens
Buitengewone uitgave
1 Mobiele ANPR + flitser
2 elektrische fietsen
TOTAAL

Toegekend krediet 2015
120.000,00 €
4.000,00 €
124.000,00 €

Vraag tot wijziging
Buitengewone uitgave
1 Mobiele digitale snelheidsmeter
1 Voertuig digitale snelheidsmeter
1 mobiel automatisch nummerplaat herkenningssysteem
1 voertuig ANPR
2 elektrische fietsen
TOTAAL

Toegekend krediet 2015
50.800,00 €
20.200,00 €
25.000,00 €
24.000,00 €
4.000,00 €
124.000,00 €

13. Begroting 2015 - Buitengewone dienst – Aankoop en onderhoud van één mobiele
digitale snelheidsmeter - Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van
gunnen – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van één mobiele digitale snelheidsmeter goed te
keuren in uitvoering van de begroting 2015 - buitengewone dienst - art. 330/743-52- met een
raming van 50.800,00 € (incl. BTW).
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 worden beheerd door de bepalingen in het bijzonder
bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “aankoop en onderhoud van
een mobiele digitale snelheidsmeter”.
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking. De voornoemde uitgave wordt gefinancierd door overboekingen.

14. Begroting 2015 - Buitengewone dienst – Aankoop en onderhoud van één voertuig Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het
raamcontract van de Federale Politie – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van één voertuig in uitvoering van de begroting
2015 - buitengewone dienst - art. 330/743-52 - met een raming van 20.200,00 € (incl. BTW).
Een bestelling kan worden geplaatst van één voertuig bij Garage STERCKX, Brusselsesteenweg
151 te 1500 Halle aangeduid als distributeur van de betreffende voertuigen, voor de aankoop via
een open meerjarenmarkt van de federale politie met als markt nummer DSA 2012 R3 500 met
dieselmotor perceel 23A.
15. Begroting 2015 - Buitengewone dienst – Aankoop en onderhoud van één mobiel
automatisch nummerplaat herkenningssysteem - Vaststellen technische bepalingen, de
raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een latere zitting van de Politieraad.
16. Begroting 2015 - Buitengewone dienst – Aankoop en onderhoud van één voertuig Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het
raamcontract van de Federale Politie – Goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een latere zitting van de Politieraad.
17. Materiaal - Buitendienststelling één voertuig (VW Transporter) – Goedkeuring
De Politieraad gaat akkoord om het voertuig (Volkswagen Transporter met als nummerplaat 156ACL) buiten dienst te stellen, te ontmantelen en te koop aan te bieden bij opbod aan
geïnteresseerde kopers. De voorwaarden inzake de verkoop van het voertuig worden vastgesteld.

18.- Mededelingen

19. Varia

BESLOTEN ZITTING

De Secretaris i.o.

De Voorzitter

Kristien Reygaerts

Michel Doomst

