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BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 20 november 2018

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 20
november 2018 voor de vierde maal dit jaar vanaf 20.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis te
Boortmeerbeek. Volgende agendapunten werden behandeld en kregen het gevolg zoals vermeld. De
integrale tekst van de besluiten, mogelijke opmerkingen en vergadertechnische gegevens worden
opgenomen in de notulen van de bedoelde zitting.

1. Extra punt toe te voegen aan de dagorde
De politieraad besluit unaniem het punt Samenwerking federale wegpolitie verwerking
verkeersovertredingen aan de dagorde van de openbare zittingvan de politieraad toe te voegen

2. Notulen vorige zitling
De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van25 september 2018
goed te keuren.

3. Vaststellingaantalpolitieraadsleden2019-2024
De politieraad besluit unaniem de verdeling per gemeente van het aantal vertegenwoordigers in de
politieraad van de PZ Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen voor de periode 2019-2024 als volgt vast te
stellen:

Gemeente Raadsleden gemeente in politiezone (na afronding)
Boortmeerbeek 5

Haacht 6

Keerbergen 6

4. Drie voorlopige twaalfden
De politieraad besluit unaniem het politiecollege te machtigen te beschikken over voorlopige
twaalfden, ten opzichte van de kredieten zoals opgenomen in de begroting voor het dienstjaar 2018
voor een periode van drie maanden van I januari2019 tot 31 maart 2019, voor alle kredieten van
verplichte uitgaven van de gewone dienst.

5. Rapportering aanwervingen
De politieraad neemt kennis van volgende besluiten van het politiecollege:
*politiecollege 

1 0 september 20 1 8: behoeftebepaling vacant verklaring MOB 20 I 8-04
*politiecollege 24 september 2018: voordracht 1 INP interventie

6. Criminaliteitsbeeld en stand van zaken actieplannen
De politieraad neemt kennis van de toelichting aan de hand van een presentatie door de korpschef over
de toestand van het criminaliteitsbeeld van de laatste periode

7. Samenwerkingfederalewegpolitieverwerkingverkeersovertredingen
De politieraad besluit de voorwaarden van het voorstel van de federale wegpolitie Antwerpen van 16

november 2018 betreffende de vrijwillige samenwerking van de federale wegpolitie Antwerpen -
gewestelijk verwerkingscentrum Antwerpen en de lokale politie PZ 5395 - Boortmeerbeek-Haacht-
Keerbergen voor de verwerking van verkeersovertredingen vastgesteld bij middel van digitaal
werkende toestellen te aanvaarden.

BESLOTEN ZITTING

8. Pensioenaanvraag NAVAP CP
De politieraad keurt unaniem de pensioenaarvraagvan 1 NAVAP CP goed

9. Ontslag politiesecretaris
Na geheime stemming wordt de heer Johan Smits op zijn verzoek unaniem eervol ontslagen uit het
ambt van politiesecretaris.
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10. Aanduiding politiesecretaris
Na geheime stemming wordt mevrouw Linse Vandamme, coördinator-steun van dePZ
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, met ingang van 1 december 2018 aangesteld als
secretaris van de politieraad.

Ingevolge de bepaling in artikel 252 S2 van het gemeentedecreet waarbij de
openbaarheidsverplichtingnader omschrevenwordt, bevestigt het politiecollege heden de voorgaande
beknopte lijst door middel van een aanplakbrief aan de gemeentehuizen van de zone aan de bevolking
binnen de decretale termijnen te zullen bekend maken.

De inzage voor het publiek wordt georganiseerd iedere werlcdag van 9.00 u tot 12.00 u van 2l
november 2018 tot en met I I december 2018 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek. Latere
consultatie kan op eenvoudige aanvraag.

Boortmeerb eek, 2l september 20 I 8

Namens het politiecollege
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