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POLITIEZONE BERLAAR-NIJLEN 
 

POLITIERAAD 
 

30 juni 2010 
 

Aanwezig: Verbeeck Paul, Burgemeester van Nijlen-voorzitter 

Horemans Walter, Burgemeester te Berlaar 

  Van Asch Jan, Hoofdcommissaris van politie – korpschef 

  Melis Luc, Bijzonder rekenplichtige (punt 2) 

Zander Johann, Van Goubergen Renatus, Van der beek Willy, Nuyens Rudolf, 

Luyten Godelieve, Dillen Karina, Aras Dirk, Dom Bart, Van Olmen Griet, Smet 

Johan, Van Camp Inge, Staes Guy en Beullens Willy, Politieraadsleden 

De Troy Silvana, Politiesecretaris 

Verontschuldigd: Engelen Marc, Boekaerts Nadine, Luyten Luc en Kurt Keirsmakers,    

 Politieraadsleden 

 

De vergadering wordt geopend te 20.18 uur, in de raadzaal van de gemeente Nijlen. 

 

Openbare zitting 
 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring. 

 

Het verslag van de politieraad d.d. 24 februari 2010 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Jaarrekening 2009 - goedkeuring. 

 

Raadslid Dirk Aras stelt enkele vragen over de jaarrekening 2009. De Bijzondere rekenplichtige  

Luc Melis geeft hierbij de nodige toelichting.  

De heer Aras vraagt tevens of de begrotingsrekening 2009 een zekere invloed heeft op de dotaties 

van beide gemeenten. 

Luc Melis antwoordt dat de gemeentedotaties op niveau zullen blijven. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om de jaarrekening 2009 goed te keuren, rekening houdend 

met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

In het politiecollege van 20 mei 2010 werd na toelichting door de bijzonder rekenplichtige beslist 

om de jaarrekening 2009 ter goedkeuring voor te leggen aan de politieraad. 
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Juridische grond 

- De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988. 

- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, art 77 t/m 81. 

- Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemene reglement op de 

boekhouding van de lokale politie (art. 67 t/m 72). 

Argumentatie 

De bijzondere rekenplichtige stelt de als volgt voorgebrachte jaarrekening 2009 voor, omvattende 

de begrotingsrekening 2009, de balans op 31 december 2009 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2009. 

Besluit 

De politieraad beslist met 12 ja-stemmen, 0 onthoudingen en 3 tegen-stemmen (Vlaams Belang) 

om de begrotingsrekening 2009 goed te keuren en als volgt vast te stellen: 

 

a) Gewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten        5.853.270,82 

Vastgelegde uitgaven         5.342.986,06 

Begrotingsresultaat            510.284,76 

Over te dragen vastgelegde uitgaven          131.474,55 

Boekhoudkundig resultaat           641.759,31 

 

b) Buitengewone dienst 

 

Netto vastgestelde rechten           360.066,63 

Vastgelegde uitgaven            305.257,71 

Begrotingsresultaat              54.808,92 

Over te dragen vastgelegde uitgaven            21.659,23 

Boekhoudkundig resultaat             76.468,15 

 

 

De balans op 31 december 2009 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2008 van de 

Politiezone Berlaar-Nijlen worden als volgt vastgelegd: 

 

a) Balans 

 

Vaste activa          1.707.077,00 

Vlottende activa         1.090.670,00 

Totaal van de activa         2.797.747,00 

 

Eigen vermogen         1.733.431,00 

Voorzieningen             0,00 

Schulden          1.064.316,00 

Totaal van de passiva        2.797.747,00 
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b) Resultatenrekening 

 

Exploitatieresultaat            -464.163,00 

Uitzonderlijk resultaat              21.816,00 

Resultaat van het dienstjaar          -442.347,00 

 

3. Aankoop van een UPS-noodvoeding via het raamcontract van de 

federale politie - goedkeuring. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck stelt voor om een UPS-noodvoeding aan te kopen via het raamcontract 

van de federale politie, rekening houdend met het volgende: 

 

Voorgeschiedenis 

In het politiecollege van 17 juni 2010 werd voorgesteld aan de politieraad om een UPS-

noodvoeding aan te kopen via het raamcontract van de federale politie. 

Feiten en context 

Momenteel is de noodvoeding van de servercluster PUMA (mail), QUESTIS (bevraging), ISLP 

Admin (loonfiches) en de fileserver defect. 

Juridische grond 

- De wet van 24 december 1993 (BS van 22 januari 1994) betreffende de overheidsopdrachten 

en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

- Koninklijk Besluit van 08 januari 1996 (BS 26 januari 1996) betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies 

voor openbare werken zoals gewijzigd door het KB van 25 maart 1999. 

- Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS 18 oktober 1996) tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken zoals gewijzigd door het KB van 29 april 1999. 

- Koninklijk Besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van 

bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten. 

Financiële gevolgen 

- Het bedrag voor de aankoop van een UPS-noodvoeding wordt geraamd op 7.065,12 euro, 

inclusief BTW. 

- Voor deze aankoop zijn voldoende kredieten voorzien in de politiebegroting 2010. 

Argumentatie 

Aangezien de huidige UPS al meer dan vijf jaar oud is, de reparatiekosten te hoog zijn en de 

capaciteit in de toekomst onvoldoende zal zijn, is het aangewezen deze te vervangen. De UPS 

dient een zeer hoge capaciteit te hebben omdat er 5 servers op aangesloten worden. 

Besluit 

De politieraad beslist unaniem om een UPS-noodvoeding aan te kopen via het raamcontract van 

de federale politie. 
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4. Mededelingen. 

 

Voorzitter Paul Verbeeck meldt de ontvangst van de volgende brieven: 

 

- Besluit van 17 maart 2010 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2003 van de 

politiezone Berlaar-Nijlen. 

- Besluit van 09 april 2010 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2004 van de 

politiezone Berlaar-Nijlen. 

- Besluit van 19 april 2010 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2005 van de 

politiezone Berlaar-Nijlen. 

- Besluit van 26 april 2010 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2006 van de 

politiezone Berlaar-Nijlen. 

- Besluit van 28 april 2010 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2007 van de 

politiezone Berlaar-Nijlen. 

- Besluit van 29 april 2010 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2008 van de 

politiezone Berlaar-Nijlen. 

- Brief van de Federale Overheidsdienst – Dienst Toezicht Lokale Politie van 01 maart 

2010 met in bijlage besluit van 24 februari 2010 houdende goedkeuring van het 

raadsbesluit betreffende de financiële bijdrage 2010 van de gemeente Nijlen aan de 

politiezone Berlaar-Nijlen. 

 

De openbare zitting wordt gesloten om 20.32 uur. 


