
POLITIEZ ONE B O O RTME E Rß E EK-HAAC HT-KE E Rß ERG E N

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 25 september 2018

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 25
september 2018 voor de derde maal dit jaar vanaf 20.00 u in de raadzaal vãn het gemeentehuis te
Boortmeerbeek. Volgende agendapunten werden behandeld en kregen het gevolg zoals vermeld. De
integrale tekst van de besluiten, mogelijke opmerkingen en vergãdertecñnische gegevens worden
opgenomen in de notulen van de bedoelde zitting.

1. Notulen vorige zitting
De politieraad besluit unaniem de notulen van de zittingvan de politieraad van26juni 2018 unaniem
goed te keuren.

2. Kennisname toezichtsbesluit
Er werd in de afgelopen periode geen toezichtsbesluit aan de politiezone gezonden.

3. Kennisnametechnischebegrotingscommissie
De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie van l0 september
201 8.

4. Politierekening dj 2017
De politieraad keurt unaniem de begroting dienstjaar 2018 goed met volgend resultaat in de
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De politieraad keurt unaniem de buitengewone begroting dienstjaar 2018 goed met volgend resultaat
in de

Volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wiizigine

Verhoging Verlaging deNa
voorgestelde
wijziging

Alg. resultaat
begrotingsrekening 20 1 6
Resultaat begrotingsrekening
2017

493.050,45
88.774,99- 235.492,11 0,00

493.050,45
146.707,13

Alg. resultaat
begrotingsrekenine 20 I 7

404.275,47 639.757,59

Beg roti ngswijzigi ng 201 I

aar
Ontvangsten van het eigen 5.684.584,99 0,00 -68.000,00 5.616;584,99

Uitgaven van het eigen 5.790.t42,29 81.400,00 0,00 5.87r.542,29

Ontvangsten vorige dienstjaren 0.00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven vorige dienstiaren 298.089,99 8.147,88 0,00 306.237,87
Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven overboekingen 0,00 37.000.00 0,00 37.000,00

2018
Geraamd resultaat van de 403.647,29- 194.195,17- 0,00 598.195,17-

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 4r.562.41

Volgens de
oorspronkelijke
begroting ofde
vorige wiiziging

Verhoging Verlaging deNa
voorgestelde
wijziging

Alg. resultaat
begrotingsrekening 20 1 6
Resultaat begrotingsrekening
2017

272.598,07
0,00 56-117.751,

272.599,07
117.151,56-

resultaat4le. 272.598.07 155.446,51 I 17.15 1.56-



begrotin gsrekening 20 I 7

Beg roti ngswijzigi ng 201 7

Ontvangsten van het eigen
dienstiaar

252.000,00 0,00 4.000,00- 248.000,00

Uitgaven van het eigen
dienstiaar

252.000,00 0,00 37.000,00- 285.000,00

Ontvangsten vorige dienstiaren 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgaven vorige diensti aren 0,00 0,00 0,00 0.00

Ontvangsten overboekingen 0.00 37.000.00 0,00 37.000,00

Uitgaven overboekingen 0.00 0,00 0,00 0,00

Geraamd resultaat van de
begroting 2018

0,00 0,00 0,00 0,00-

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 155.446,51

-2-

5. Rapporteringaanwervingen
De politieraad neemt kennis van volgende besluiten van het politiecollege:
*politiecollege l2juli 2018: voordracht 1 assistent onthaal-verkeer kalog

6. Actualisatie organogram
In het licht van de evolutie van het nationaal en zonaal veiligheidsplan wijzigen ook de

behoeften aan personeel, de wijze waarop het korps georganiseerd wordt en de wijze w¿rarop

de leden van de organisatie zich tot elkaar verhouden.
De politieraad neemt kennis van de toelichting door de korpschef over welke tendensen er
z4n en hoe hij de hedendaagse behoeften uitgewerkt ziet in het organogram.

7. .Kaderwijziging en functieprofiel HINP wijk
De politieraad besluit één functie hoofdinspecteur (HINP) wijk in het operationeel kader in te
schrijven.

8. Criminaliteitsbeeld en stand van zaken actieplannen
De politieraad neemt kennis van de toelichting door de korpschef over het criminaliteitsbeeld
en de stand van zaken van de actieplannen.

BESLOTEN ZITTING

9. NAVAP INP
Na geheime stemming besluit de politieraad met 16 ja aan een INP de non-activiteit voor aanvang
pensioen (NAVAP vanaf I april 2019) toe te staan.

Ingevolge de bepaling in artikel 252 ç2 van het gemeentedecreet waarbij de

openbaarheidsverplichting noder omschreven wordt, bevestigt het politiecollege heden de voorgaande
behtopte lijst door middel van een aanplakbrief aan de gemeentehuizen van de zone aan de bevolking
binnen de decretale termijnen te zullen bekend mqken.

De inzage voor het publiek wordt georganiseerd iedere werkdag van 9.00 u tot 12.00 u van 26
september 2018 tot en met 24 oktober 2018 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek. Latere
consultatie kan op eenvoudige aanvraag.

Boortmeerb eek, 26 september 20 I 8

Namens het politiecollege
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