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Politieraad  Agenda met toelichting 
Zitting van 6 december 2022

Openbare zitting
Goedkeuring verslag
1 2022_PR_00040 Politieraad - Verslag vorige zitting - Goedkeuring

De notulen van de vergadering van de politieraad van 04 oktober 2022 worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de politieraad.

Financiën
2 2022_PR_00041 Jaarrekening - Goedkeuring jaarrekening 2021 - 

Kennisneming
De politieraad heeft op 07 juni 2022 de jaarrekening van het dienstjaar 2021 vastgesteld.  De 
goedkeuring ervan in het kader van het toezicht op de lokale politie wordt ter kennisneming 
voorgelegd aan de politieraad.

3 2022_PR_00043 Politiebegroting - Begrotingswijziging 1 (gewone dienst) 
en 2 (buitengewone dienst) van het dienstjaar 2022 - 
Vaststelling

Aan de politieraad wordt voorgesteld de begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone 
dienst) van het dienstjaar 2022 vast te stellen.

4 2022_PR_00044 Politiebegroting - Politiebegroting 2023 - Vaststelling
Aan de politieraad wordt voorgesteld de politiebegroting van het dienstjaar 2023 vast te stellen.

Overzicht begroting 2023 gewone dienst
geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 (na 
prognose) /
algemeen resultaat begrotingsrekening 2022

0,91

begroting 2023 saldo

ontvangsten eigen dienstjaar
uitgaven eigen dienstjaar

15 711 
430,00
15 771 
430,00

-60 
000,00

ontvangsten vorige dienstjaren (in 
2023)
uitgaven vorige dienstjaren (in 
2023)

60 000,00
0,00 60 

000,00

ontvangsten overboekingen
uitgaven overboekingen

0,00
0,00 0,00
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Overzicht begroting 2023 gewone dienst
geraamd resultaat van de begroting 
2023 (+ of -) 0,00

geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2023 0,91

overzicht begroting 2023 buitengewone dienst
geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 (na 
prognose) / 
algemeen resultaat begrotingsrekening 2022

252 
852,92

Begroting 2023 saldo

ontvangsten eigen dienstjaar
uitgaven eigen dienstjaar

298 
398,00

551 
250,00 -252 

852,00
ontvangsten vorige dienstjaren (in 
2023)
uitgaven vorige dienstjaren (in 2023)

0,00
0,00 0,00

ontvangsten overboekingen
uitgaven overboekingen

0,00
0,00 0,00

geraamd resultaat van de begroting 
2023 (+ of -)

-252 
852,00

geraamd algemeen 
begrotingsresultaat 2023 0,95

 
De toelagen van de Bodukap-gemeenten worden voorzien als volgt:

In de gewone dienst
Bonheiden       2 209 175,00 euro
Duffel  2 966 022,00 euro
Sint-Katelijne-Waver 2 873 972,00 euro
Putte   2 178 492,00 euro

In de buitengewone dienst
Bonheiden    64 454,00 euro
Duffel 86 535,00 euro
Sint-Katelijne-Waver     83 850,00 euro
Putte 63 559,00 euro

ICT
5 2022_PR_00042 Dossier firewall - Goedkeuring van het dossier firewall 

via PZ Lier - Goedkeuring
In 2018 zijn de korpschefs binnen de associatie akkoord gegaan met de gezamenlijke aanschaf van 
een firewall.
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Aan de politieraad wordt voorgesteld zich akkoord te verklaren met de procedure voor de betaling van 
de facturen.

6 2023_PR_00001 Toetreding tot de aankoopcentrale van PZ TARL voor het 
leveren, implementeren en onderhouden van 
datacenterinfrastructuur - Kennisneming

Aan de politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de toetreding tot de aankoopcentrale van PZ 
TARL voor het leveren, implementeren en onderhouden van datacenterinfrastructuur.

Secretariaat
7 2022_PR_00039 TMVS Creat aankoopcentrale - Algemene vergadering 

van de dienstverlenende vereniging TMVS van 13 
december 2022 - Goedkeuring

De politiezone is deelnemer aan de dienstverlenende vereniging TMVS.
Op 13 december 2022 wordt een algemene vergadering TMVS georganiseerd. Aan de politieraad wordt 
voorgesteld de agenda van de algemene vergadering goed te keuren en mandaat te verlenen aan zijn 
afgevaardigde om deel te nemen aan de vergadering.


