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1. Besluit van de voorzitter van de politieraad tot organisatie van een zitting van de
politieraad zonder publiek en pers tijdens federale fase voor de strijd tegen COVID-
19: kennisgeving

De voorzitter,

Overwegende dat het principe van de openbaarheid van de ziuingen van de politieraad
conform artikel 25/6 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geihtegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus (wGP), in de huidige
maatregelen, met name het COVID l9-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding
ervan in de federale fase van het crisisbeheer, bezwaarlijk kan worden nageleefd;

Overwegende dat er immers een gezondheidscrisis geldt en de verplichting om de regels
van "social distancing" extensieftoe te passen;

Overwegende dat de aanwezigheid van publiek of pers op de zitting van de politieraad
van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen van 22 december 2020 bijgevolg
niet is aangewezen;

Gelet op het feit dat artikel 2518 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
gei'ntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus (WGP), de voorzitter van de
politieraad belast met de handhaving van de orde tijdens de vergadering;
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BESLUIT

Attikel 1: De zitting van de politieraad zal doorgaan zonder aanwezigheid van publiek of
pers, onverïninderd het beginsel van openbaarheid van de zitting conform artikel 2516
WGP;

Artikel 2: Na afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden
verspreid voor het publiek en de pers.

2. Digitaal verloop van de zitting van de politieraad vtn22 december 2020

De politieraad,

Overwegende de uitbraak van COVID sinds maart 2020 ende uitbraak van de 2de golf sinds
eind september202O;

Overwegende dat door de federale overheid diverse maatregelen werden opgelegd om de
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

Overwegende dat het ook in december nog van groot belang is om onder andere de
maatregelen van social distancing, hygiëne ed. in acht te nemen;

Overwegende dat de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen een voorbeeldfunctie
heeft en daarom waar mogelijk digitaal vergadert;

Gelet op de uitslag van de stemming:

- Stemmen voor: Ann Schevenels, Johan Segers, Bemard Lemaitre, Luc de Bie, Willy
Stroobants, Regina Wolfs, Marleen van Dun, Bert Francois, Brigitte Mouligneau,
Wouter Boncquet, Gert Verschueren, Annelotte Van Meldert, Audrey Bogaerts, Tim
Timmermans

BESLUIT

Adikel 1: Akkoord te gaan om de zitting van de politieraad van22 december 2020
digitaal te laten doorgaan via Teams;

Artikel 2: Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
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3. Goedkeuring verslag voorgaande zitting 1510912020

De politieraad besluit de notulen van de zitting van de politieraad van 15 september 2020

unaniem goed te keuren.

4. Kennisname besluit Gouverneur begrotingswijziging 112020 en 2/2020

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 18 november 2019 betreffende de

onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de
politiezones;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op het besluit van de Gouverneur om de begrotingswijziging ll202ï goed te
keuren;

Gelet op het besluit van de Gouverneur om de begrotingswijziging 212020 niet goed te
keuren;

BESLUIT

Kennis te nemen van het schrijven van de Gouvemeur inzake de begrotingswijzigingen
l/2020 en212020.

5. Kennisname verslagen technische begrotingscommissie

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de

boekhouding van de lokale politie;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 60 van l8 november 2020 betreffendE de

onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van

de politiezones;

Gelet op de wet van 7 december i998 tot organisatie van een geïntegreerde

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

BESLUIT

Kennis te nemen van de verslagen van de technische begrotingscommissie van 26
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november 2020

6. Goedkeuring begrotingswijzigin g 312A20

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;

Gelet op het KB van 14 mei20}2 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het
gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van
de personeelsleden van de politiezones;

Gelet op de ministeriële omzendbief ZPZ 8 van 8 oktober 2000;

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ Sbis betreffende de politiebegroting dienstjaar
2002;

Gelet op de ministeriële omzendbríef ZPZ I I betreffende de instelling van de lokale
politie - bestuurlijke aspecten;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 9 van l8 juli 2001;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 18 november 2019 betreffende de

onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van
de politiezones;

Gelet op het KB van27 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief 8A/2001/13 van 7 september 20Al vanwege de Vlaamse
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarcnzaken en Buitenlands Beleid
betreffende de nieuwe lokale politie - ééngemeentezones en meergemeentezones -
administratief toezicht - specifiek toezicht en gewoon toezicht;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP l2 betreffende de rol van de gouverneurs in het
kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien in de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op het vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de politieraad van 17 december 2019 betreffende de goedkeuring
van de begroting diensdaar 2020 gewone en buitengewone dienst;
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Gelet op het besluit van de politieraad van 15 september 2019 betreffende de goedkeuring
van begrotingswijziging 1 gewone dienst dienstjaar 2020;

Overwegende de noodzaak om de oorspronkelijke begroting te wijzigen;

Overwegende de nota opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige ten behoeve van de
toelichting bij de administratieve voorbereiding van de begrotingswijziging;

Gelet op het advies van de technische begrotingscommissie van26llll2020;

Overwegende het voorstel en de toelichting door het politiecollege;

Overwegende dat alle raadsleden uitgebreid hun bedenkingen bij het ontwerp van
begrotingswijziging hebben kunnen uiten;

Overwegende dat voorafgaandelijk aan de bespreking er geen begrotingsposten worden
opgesomd waarover minstens één lid van de politieraad de afzonderlijke stemming vraagt
in navolging van artikel 99 $ 2 van de nieuwe gemeentewet;

Ovetwegende dat elk stem van een raadslid overeenkomstig het gewicht van de stemmen
der gemeente moet worden gewogen;
Boortmeerbeek: 4,83 per raadslid
Haacht: 4,57 per raadslid
Keerbergen: 5,57 per raadslid

Overwegende dat volgende raadsleden aan de stemming deelnamen en de stemming
volgend resultaat geeft:

Overwegende dat in percentages uitgedrukt de stemming volgend resultaat geeft:
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Naam raadslid Gemeente Pe_rqggtLge

5,57
Stem

Schevenels Ann Keerbersen 5,57
Segers Johan Keerbergen 5,57 5,57
Lemaitre Bemard Haacht 4,57 4.57
De Bie Luc Haacht 4,57 4,57
Stroobants Willv Boortmeerbeek 4.83 4.83
Wolfs Resina Boortmeerbeek 4,83 4,83
Van Dun Marleen Keerbergen 5,57 5,57
Francois Bert Haacht 4,57 4,57
Moulisneau Brieitte Haacht 4.57 4.57
Boncquet Wouter Keerbersen 5,57 5,57
Verschueren Gerl Boortmeerbeek 4,83 4,83
Van Meldert Annelotte Haacht 4,57 4,57
Bogaerts Audrey Boortmeerbeek 4.83 4,83
Timmermans Tim Haacht 4.57 4.57



Met 100 o/o van de aanwezige stemmen

BESLUIT UNANIEM

Art. I De gewone begroting 2020 overeenkomstig de toelichtingen te wijzigen en de
nieuwe uitkomst van de begroting 2A20 vast te stellen en goed te keurÀ zoals in
hierna vermelde samenvattingstabel:

Á^rt.2 De begrotingswijziging aan het administratief toezicht te onderwerpen.

NaBWI NaBW3 Verschil

Algemeen resultaat
begrotingsrekening 20 I 8

2A19

Resultaat

504.452,7r

- 71.099,97

504.452,71

- 7t.agg,97

0,00

0,00

Algemeen resultaat
2019

433.363,74 433.363,74 0,00

B egro tin gswij zigi n g 3/2 0 2 0

Ontvangsten van het eigen
aar

6.459.915,09 6.459.9t5,09 178.000,00

Uitgaven van het eigen 6.960.591,86 6.589.087,52 - 372.504,34

Saldo - 500. 77 49.827 7 550 4

Ontvangsten vonge 129.563,23 129.563,23 0,00

U ven
Saldo 129.563 129.s63 00

00
ven 0,00

Saldo

Geraamd resultaat van de
begroting 2020

- 37t.n3,54 179.390,80 550.504,34

Geraamd algemeen

2020 612.
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7. Goedkeuring begrotingswijzigin g 4 12020

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;

Gelet op het KB van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het
gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van
de personeelsleden van de politiezones;

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8 van 8 oktober 2000;

Gelet op de ministeriële omzendbríef ZPZ 8bis betreffende de politiebegroting dienstjaar
2002;

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 11 betreffende de instelling van de lokale
politie - bestuurlijke aspecten;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 9 van I 8 juli 200 I ;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 november 2019 betreffende de
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van
de politiezones;

Gelet op het KB van27 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geintegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief 8A/2001/13 van 7 september 2001 vanwege de Vlaamse
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid
betreffende de nieuwe lokale politie - ééngemeentezones en meergemeentezones -
administratief toezicht - specifiek toezichten gewoon toezicht;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de gouverneurs in het
kader van het algemeen specifiek toezicht voor zien in de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingcn;

Gelet op het besluit van de politieraad van 17 december 20i9 betreffende de goedkeuring
van de begroting dienstjaar 2020 gewone en buitengelryone dienst;

Gelet op het besluit van de politieraad van l5 september 2020 betreffende de goedkeuring
van begrotingswijziging 2 van de buitengewone dienst dienstjaar 2020;
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Overwegende de noodzaak om de oorspronkelijke begroting te wijzigen;

Overwegende de nota opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige ten behoeve van de
toelichting bij de administratieve voorbereiding van de begrotingswijziging;

Gelet op het advies van de technische begrotingscommissie van2710812020;

Overwegende het voorstel en de toelichting door het politiecollege;

Overwegende dat alle raadsleden uitgebreid hun bedenkingen bij het ontwerp van
begrotingsw íjziging hebben kunnen uiten;

Overwegende dat voorafgaandelijk aan de bespreking er geen begrotingsposten worden
opgesomd waarover minstens één lid van de politieraad de afzonderlijke stemming vraagt
in navolging van artikel 99 $ 2 van de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat elk stem van een raadslid overeenkomstig het gewicht van de stemmen
der gemeente moet worden gewogen;
Boortmeerbeek: 4,83 per raadslid
Haacht: 4,57 per raadslid
Keerbergen: 5,57 per raadslid

Overwegende dat volgende raadsleden aan de stemming deelnamen en de stemming
volgend resultaat geeft :

overwegende dat in percentages uitgedrukt de stemming volgend resultaat geeft:
Met 100 Yo van de aanwezige stemmen
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Naam raadslid Gemeente Percentage Stem
Schevenels Ann Keerbergen 5,57 5,57
Segers Johan Keerbersen 5,57 5,57
Lemaitre Bemard Haacht 4,57 4.57
De Bie Luc Haacht 4,57 4,57
Stroobants Willy Boortmeerbeek 4,83 4,83
Wolfs Regina Boortmeerbeek 4,83 4,83
Van Dun Marleen Keerbergen 5,57 5,57
Francois Bert Haacht 4,57 4,57
Mouligneau Brieitte Haacht 4,57 4,57
Boncquet Wouter Keerbergen 5,57 5,57
Verschueren Gert Boortmeerbeek 4,83 4,83
Van Meldert Annelotte Haacht 4,57 4,57
Bogaerts Audrey Boortmeerbeek 4,83 4,83
Timmermans Tim Haacht 4,57 4,57



BESLUIT UNANIEM

Art. t De buitengewone begroting 202A overeenkomstig de toelichtingen te wijzigen en
de nieuwe uitkomst van de begroting 2020 vast te stellen en goed te keuren zoals
in hierna vermelde samenvattingstabel :

Begroting 2020 NaBW4 Verschil

Algemeen resultaat
begrotingsrekening 20 1 8

Resultaat
begrotingsrekenine 20 I 9

- 37.206,03

37.206,03

- 37.206,03

- 7.256,43

0,00

44.462,46

Algemeen resultaat
besrotinssrekenins 20 1 8

0,00 - 44.462,46 - 44.462,46

Begrotingswij zWnS 4/2 0 2 0

Ontvangsten van het eigen
dienstiaar

227.000,00 392.462,46 165.462,46

Uitgaven van het eigen
dienstiaar

227.000,00 348.000,00 121.000,00

Saldo 0.00 0,00 0,00

Ontvangsten
dienstiaren

vonge 0,00 0,00 0,00

Uitgaven vorige diensti aren 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00

Geraamd resultaat van de

begroting 2020
0,00 44.462,46 44.462,46

Geraamd algemeen
begrotingsresultaat 0

Art.2 De begrotingswijziging aan het administratief toezícht te onderwerpen.

Mijnheer Stroobants, politieraadslid, vraagt of de aankoop van een bijkomende server
voorzien is voor de ganse palitiezone, of specifiek voor één gemeente. De korpschef
antwoordt dqt de server die nu op de provincie staat end of lde is. Bijgevolg komt er
een nieuwe sewer binnen de politiezone zelf voor de politiezone.
Daarnaast steU mijnheer Stroobants de vraag wat de reden is van de stijging met
5.000 euro van de post receptie * en representqtiekosten. In 2019 was hiervonr 12.000
euro voorzien, in 2020 9.000 euro en in 2021 wordt er 14.000 euro voorzien. Mevrouw
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Líleets, biizonder rekenplichtige, licht toe dat 2A20 een vertekend beeld geeft van deze
post, aangezien er omwille van de coronacrisis bijna geen activiteiten ziin kunnen
doorgaan. Hopeliik zal dit in 2021 wel het geval zijn, dus dient het budget opnieuw
voorzien te worden. Miinheer Stroobants vraagt om welke activiteiten dit dan gaat. De
korpschef geeft als voorbeeld de teambuilding, het jaarlijtes personeelsfeest...

Mevrouw Schevenels, politieraadslid, heeft een vractg in verhand met de substantiële
verhoging van 70Á aan personeelskosten. Mevrouw Weets stelt dat de reden hiervoor
meerledig is: een aantalfuncties werden niet ingevuld in 2021, waardoor deze in 2021
het budget volledig belasten. Daarnaast heeft het sectoraal akkoord enkele
"negalieve" effecten geressorteerd op het budget. Deze waren er reeds gedeettelijk in
2020, maar deze hebben een volledig effect op 2021, Mevrouw Schevenels vindt rJit
tegenstrijdig met het gegeven dat er reeds lang gezegd wordt dat het korps niet
voltallig is.

Daarnaast vraagt mevrouw Schevenels wat de verklaring is van een daling van 30.000
euro aan nutsvoorzieningen naar 2021 toe. Mijnheer Swiggers, burgemeester-
voorzitter, stelt dat dit het gevolg is van een twist inzake een aantal facturen. Dit werd
opgelost in 2020, wat verklaart dat dat bedrag niet meer voorzien dient te worden in
202 1.

8. Vaststelling gemeentelijke dotaties

De politieraad

Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2001 betreffende de verdeling
van de dotaties over de gemeenten van de politiezone Boortemerbeek-Haacht-
Keerbergen;

Gelet op de besprekingen over de politiedotatie tussen de drie gemeenten op 26 november
202A;

overwegende dat aldus de dotaties voor 2021werden vastgesteld als volgt:

GEWONE DIENST

Gemeente Norm Percentage Dotatie202l
Boortmeerbeek 14,3 30,49 1.460.903,67
Haacht 19,4 36,97 1.766.732,43
Keerbergen l3,g 32,66 1,565.373,95
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Gemeente Norm Percentage DotaÍie2027
Boortmeerbeek 14,3 30,48 74.978,34

Haacht 19,4 \6,R7 90.687,90

Keerbergen 13,8 32,66 80.333,76

BUITENGEWONE DIENST

De keuze wordt gemaakt om de nieuwe investeringen op de buitengewone dienst ten

bedrag van246.000,00 € integraal te financieren met investeringssubsidies.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geihtegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen;

Gelet op de stemming met volgende resultaat:

Besluit (unaniem):

De dotatieverdeling voor de begroting 2021 tussen de gemeenten van de politiczone

Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen als volgt vast te stellen:

GEWONE DIENST

Naam raadslid Gemeente Percentage Stem
Schevenels Ann Keerbergen 5.57 5.57

Segers Johan Keerberqen 5.57 5,57
Lemaitre Bernard Haacht 4.57 4,57

De Bie Luc Haacht 4,57 4,57
Stroobants Willy Boortmeerbeek 4,93 4,83

Wolfs Regina Boortmeerbeek 4,83 4,83
Van Dun Marleen Keerbergen 5,57 5.57

Francois Bert Haacht 4,5"1 4.57
Mouligneau Brieitte Haacht 4,57 4,57

Boncquet Wouter Keerbergen 5,57 5.57
Verschueren Gert Boortmeerbeek 4,83 4,83

Van Meldert Annelotte Haacht 4,57 ^\1
Bogaerts Audrey Boortmeerbeek 4.83 4.83

Timmermans Tim Haacht 4,57 4,57

Gemeente Norm Percentage DoÍatie202l
Boortmeerbeek 14,3 30,48 1.464.903,67

Haacht

Keerbergen

19,4 36,87 1.766.732,43

13,8 32,66 |.565.373,95
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BUITENGEWONE DIENST

Gemeente Norm Percentage Dotatie 2021
Boortmeerbeek 14,3 30,49 74.978,34
Haacht 19,4 36,97 90.687,90
Keerbergen 13,8 32,66 80.333,76

9. Goedkeuring gewone en buitengewone begroting 2011

De politieraad

Gelet op het advies van de technische begrotingscommissie van26 november 2020;

Gelet op het besluit van de politieraad van heden betreffende de tussengemeentelijke
overeenkomst over de gemeentelijke dotatiesvan22 december 2020;

Overwegende de toelichting door het politiecollege;

Overwegende dat de raadsleden uitgebreid hun bedenkingen bij het begrotingsontwerp
hebben kunnen uiten;

Gelet op het voorstel van het politiecollege;

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;

Gelet op het KB van 14 mei2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op
het gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagenn premies en
vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones;

Gelet op de ministeriële omzendbnef ZpZ 8 van 8 oktober 2000;

Gelet op de ministeriële omzendbnef ZPZ Sbis betreffende de politiebegroting
dienstjaar 2002;

Gelet op de ministeriële omzendbdef ZPZ 11 betreffende de instelling van de lokale
politie - bestuurlijke aspecten;
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Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001;

Gelet op de ministeriële omzendbnef ZPZ 24 betreffende de politiehervorming -
verplichte inventarisatie van roerend patrimonium bij de lokale politie;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende
ondenichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 tenbehoeve van
de politiezones;

Gelet op het KB van27 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente
politiezone;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geintegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september vanwege de Vlaamse Minister
van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid
betreffende de nieuwe lokale politie - ééngemeentezones en meergemeentezones -
administratief toezicht - speciÍiek toezicht en gewoon toezicht;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de gouverneurs in
het kader van de rol van het algemeen specifiek toezicht voorzien in de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus;

Overwegende dat elke stem van een raadslid overeenkomstig het gewicht van de
stemmend er gemeenten moet worden gewogen;

Overwegende dat volgende verdeling van de stemkracht geldt:
Boortmeerbeek: 4,83 per raadslid

Haacht: 4,57 per raadslid

Keerbergen: 5,57 per raadslid

overwegende dat niemand een stemming vraagt over een afzonderlijk artikel;

Overwegende dat de volgende raadsleden deelnamen aan de stemming en deze
stemming volgend resultaat geeft:

Over het geheel van de begroting:
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Naam raadslid Gemeente Percentage Stem

Schevenels Ann Keerbergen 5,57 5,57
Segers Johan Keerbergen 5,57 5,57
Lemaitre Bernard Haacht 4,57 4,57
De Bie Luc Haacht 4,57 4,57
Stroobants Willy Boortmeerbeek 4,83 4.83
Wolfs Regina Boortmeerbeek 4,93 4,83
Van Dun Marleen Keerbergen 5,57 5,57
Francois Bert Haacht 4,57 4,57
Mouligneau Brigitte Haacht 4,57 4,57
Boncquet Wouter Keerbergen 5,57 5,s7
Verschueren Gert Boortmeerbeek 4,93 4,83
Van Meldert Annelotte Haacht 4,57 4,57
Bogaerts Audrey Boortmeerbeek 4,83 4,83
Timmermans Tim Haacht 4,57 4,57

BESLUIT unaniem:

Artikel l: de begroting2}2l over het geheel, met 6.424.965,70 EUR ontvangsten en
6.832.833,85 EUR uitgaven in de gewone dienst van het eigen diensdaar;
40.851,48 EUR ontvangsten en 0 EUR uitgaven voor vorig dienstjaai;
met een geraamd algemeen begrotingsresultaat van 245.737,g7 EUR op de
gewone dienst goed te keuren
en 246.000,00 EUR als ontvangsten en 246.000,00 EUR als uitgaven op de
buitengewone dienst eigen dienstjaar met een g"tuu*d algemeen
begrotingsresultaat van 0,00 EUR op de buitengewone dienst goed te
keuren;

Artikel 2: de politiebegroting 2021 op de gemeentehuizen van de politiezone ter
inzage van het publiek te leggen;

Artikel 3: deze beslissing ter goedkeuring aan de toezichthoudende overheden over te
maken.

Mevrouw Ví/eets, bijzonder rekenplichtige, verlaat de zitting.

10. verslag van nazicht van de ingediende offeÉes Nieuwbouwproject -Kennisname

De politieraad neemt kennis van het verslag van nazicht van de ingediende offerte in het
kader van het nieuwbouwproject van de politiezone Boorfmeerbeek-Haacht-Keerbergen.
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11. Stand van zaken uitrol cameranetwerk

De korpschef licht de stand van zaken inzake de uitrol van het cameranetwerk toe.

1. IIet netwerk

Een goed netwerk is de basis van alles. Het is de bedoeling dat we een goede bandbreedte
kunnen bekomen tussen de verschillende sites om de bestanden te kunnen uitwisselen. Dit
is niet alleen nodig voor de verdere ontwikkeling van de ANPR en camerabewaking, maar
ook voor de uitwisseling van grote bestanden over de sites heen.

De bedoeling is dat we onze bedrijfskritische processen, zoals het raadplegen van
operationele databanken en het opstellen van processen-verbaal, laten verlopen over het
(politionele) "Hilde"-netwerk. Tevens is ons opzet om de telefonie en de uitwisseling van
grote data (zoals in beslag genomen beeldmateriaal, backup en uitlezingen) te laten
verlopen over een netwerk in eigen beheer. Uit ons onderzoek blijkt dat een
straalverbinding de beste oplossing is (prijs-kwaliteit).

Huidige stand van zaken:

- De straalverbinding werd gegund;

- Begin december 202A werd gestart met het plaatsen van de zenderslde HOB's. Het
gaat echt van punt naar punt, recht vooruit (dus niet 360 ').

2. lnstallatie van ccn VMS íVideo Manascment Softlvare)

Dit betreft de installatie van nieuwe software om via video de diverse bewakingscamera's
te beheersen.

Er is een rondgang geweest op 24 november 202O i.v.m. de bekabelingswerken voor
Keerbergen en Boortmeerbeek voor aansluiting op het elektriciteitsnet.

Voor het project Haacht, hebben wij alles kunnen onderbrengen onder het huidige budget
voor de plaatsing van de camera op de nieuwe locatie aan de markt. Een bijkomende
antenne zal van hieruit ook verbinding maken met de kerktoren zoals eerder al was
voorzien was in een eersts opzet.

De vereiste gebruiksovereenkomsten met de kerkfabrieken te Boortmeerbeek en Haacht
zijn ondertussen ook in orde.

3. A IPR vrachtwasensluis te Haacht en ANPR-traiectcontrole & ANPR-
bcstemmingsverkcer tc Boortmeerbeek

Er vond een technische release van de versie AMS plaats waarïnee DRI (fedpol)
uiteindelijk operationeel wil gaan. Deze release impliceert nog NIET de juridische
operationalisering. Deze is nog afhankelijk van de ondertekening van een aantal
richtlijnen door de verantwoordelijke ministers.
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De adviezen COC zijn intussen wel allemaal binnen.

Deze technische release is de AMS 1 release en kadert in een gefaseerde aanpak van in
totaal 6 fasen en omvat de volgende functionaliteiten:

. Hit opvolging;

' Aan de hand van de vier nationale lijsten sIS, ANG, GocA, veridass;

. Aan de hand van de lijst ,Dringend Opsporen,;

' Queries;

. Trajectcontroles.

Belangrijk:

. Upload van lokale lijsten is in deze versie nog niet mogelijk;

' ANPR2CAD hit forwarding zal ten vroegste geimplementeerd worden NA
juridische operationalisering en NA merging van de FedPol camera's uit de eerste fase
van het nationaal project;

' Er zal een technische stabilisatieperiode volgen die DRI moet toelaten om de
goede werking van het systeem na te gaan. In deze stabilisatieperiode zullen er nog niet
massaal bijkomende camera's of gebruikers worden toegevoegd. Men beperkt het aantal
gebruikers tot2 per politie entiteit,

Aangezien er te weinig vooruitgang merkbaar is op nationaal niveau is er dan toch beslist
om bijkomend in lokale seryers te investeren met daarop de oude software. Dit betekent
dat we niet wachten op nationale evolutie. Bovendien werd duidelijk dat in het
toekomstige AMS de functionaliteit o'vrachtwagensluis/ wachtwagenluwe zone" niet
aanwezig zal zijn. Vy'achten is dus geen optie meer.

Daarom werd gekozen om te investeren in een Local M3. Dit is een backoffice die de
gegevens van de ANPR-captatie gaat verzamelen en analyseren. Dit platform kan volledig
volgens de vraag van de klant ingevuld en aangepast worden.

M3 werkt met jaarlijkse licenties, indien op een bepaald moment het AMS deze
functionaliteiten zou ovememen en dus beschikbaar zouden zijn, kan de jaarlijkse licentie
stop gezet worden.

Het gaat hier voor onze politiezone om de volgende modules:

. Module "Average speed";

. Module "Truck detection";

. Module "Rat running" (sluipverkeer).

Booftmeerbeek
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Voor de gemeente Boortmeerbeek zijn er reeds een aantal offèrtes opgemaakt voor
trajectcontroles zone 30 en 50, en op gemeentewegen.

Sites : Sirc In Síraat Gemeente

3BOKVBR444A Bieststraat 27 3191 Hever

3BOKVBR445A Hoogstraat 38 3l9l Hever

3BOKVBR446A Bieststraat 204 3191 Schiplaken

3BOKVBR447A Bieststraat 274 3191 Schiplaken

3BOKVBR448A Burggraaf G. Terlindenlaan (zn) 3l9t Schiplaken

3BOKVBR449A BurggraafG. Terlindenlaan(zn) 3l9l Schiplaken

Haacht

Voor de gemeente Haacht zijn er offertes opgemaakt, en een bestelling geplaatst voor 2
ANPR portalen. De doelstelling van Haacht is om een
vrachtwagensluis/vrachtwagenluwe zone op te zetten tussen de 2 portalen, zijnde
Wijgmaalsestecnweg en Kapelleweg. Om deze back office op te zetten, is een fysieke
server nodig,

De modules beschikbaar binnen het local M3platform, kunnen hiervoor dienst doen.

Mevrouw Schevenels, politieraadslid, stelt vast dat de camera's zich enkel situeren op het
gemeenteplein en op de parking aehter het admínistratief centrum. Echter is het zo dat het
merendeel van het vandalisme (o.m. de brandstichting aan de KBC) zich situeert in de
"dorpsstraat" en daar lijkt geen camerabewakíng vaorzien te zijn. De korpschef zegt dat de

gemeente sowieso gepland had om daar een vasle eamera te plaatsen, maar dat er gevraagd
werd hier even mee te wachten ornwille van geplande werkzaamheden aan die straat in de
nabiie toekomst. Mevrouw Schevenels vraagt daarnaast of er een mogelijkheid is om met
mobiele eatnera's te werken. De korpschef bevestigt dat dit inderdaad kan. Per gemeente is
de mogeliikheid voarzien orn een mobiele cemera aan te kopen. De gemeente Haacht heeJt

dit hijvoorbeeld gedaan om deze te kunnen ap plaatsen waar er een hotspot is qua

criminaliteit. Aangezien de werken in het centrum van Keerbergen ook al eens werden
uitgesteld en er toch op regelmatige basis feiten gebeuren in het centrurn, lijkt het rnevrouw
Schevenels aangewezen om de mogelijkheid tot aankoop van een mobiele camera toch te

overwegen. De korpschef bevestigt dat dit zeker een optie ís. Mijnheer Moons, wnd
burgemeester van de gemeente Keerbergen, voegt hieraan toe dat het initieel opzet
inderdaad was om 3 camera's per gemeente aan te kopen, maar dat er een mogeli.jkheid is
om meer camera's aan te kopen. Zo denkt de gemeente Keerbergen eraan om ook aan Den
Bussel/KBC een camera te plaatsen. Eens het systeem uitgerold is, is het niet moeilijk om

exlrq camera's toe te voegen. Bijkomend stelt mevrouw Schevenels de vraag oJ'de aankoop
vnn een mobiele camera een kost is voor de gemeente of voor de politiezone. Zij is reeds
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lang een voorstander van de aankoop van mobiele camera's, aangezien deze kunnen
verplaatst worden naqr de plaatsen waar zich problemen voordoen. Mijnheer Moons, wnd
burgemeester van de gemeente Keerbergen, stelt dat ook de gerneenten Boortrneerbeek en
Haacht extra proiecten hebben, zoals de aankoop van een vrachtwagensluis, welke
gefinancierd worden door de respectievelijke gemeentes. In het verlengde daarvqn zou dan
de aankoop van mobiele caÍnere's gefinancierd dienen te worden door de gemeente
Keerbergen,

Mevrouw ítolfs, politíeraadslid, vraagt of de presentatie per mail kan doorgestuurd worden
aan de politieraadsleden. De karpschef bevestigí dat dit knn. De powerpoint zal aqn de
po li t ie raads leden bezor gd worden.

12. Overzicht aanwervingen

De politieraad,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïhtegreerde politiedienst,
gestrucfureerd op 2 niveaus;

Overwegende dat de politieraad moet worden gerapporteerd over de vacanfverklaringen en
benoemingen beslist door het politiecollege;

BESLUIT unaniem

Kennis te nemen van de volgende besluiten het politiecollege:

Politiecollege2S/0912020: vacantverklaring I HINP - Team Lokale Recherche
(publicatie via erratum MOB 2020-04)
Politiecollege 26/ft/2020:. samenstelling selectiecommissies voor 2 INp
Eerstelijnszorg - Team Interventie, I INP Hondengeleider - Team lnterventie, 1 INP
onthaal, I HINP - Team lnterventie, 1 HINP - Team Lokate Recherche, I cNT -
Niveau B * Adjunct-Coórdinator.

Politiecollege 16lll/2020: aanwerving I INP onthaal, I HINp Lokale Recherche, I
INP Team Interventie.

Politiecollege 23/1112020 Behoeftebepaling MOB 2020-05 ->
lnterventie, I HINP Team Interventie

Er werd I plaats INP Team lnterventie ingevuld via onmiddellijk werving. Daarnaast
staan er momenteel 3 plaatsen open in aspirantenmobiliteit.

o

o

a

a
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13. CriminograÍie

De politieraad neemt kennis van de toelichting door de korpschef bij de

criminaliteitscijfers en de actieplannen.

Mijnheer Állaerts, politieraadslid, vervoegt de zitting tijdens de uiteenzetting.

Miinheer Stroobants, politieraadslid, zegt vooreerst dat er een positieve evaluatie is qua

feiten in 2020. Wat hem echter opvalt, is dat drugsbezit daalt, maar drugshandel stijgt.
Hii vraagt wat hiervoor de verklaring is. De korpschef geeft mee dat dat uitsluitend te

verklaren valt door de focus die binnen de politiezone gelegd werd. Er werd meer
gewerkt op drugshandel dan op drugsbezit. De cffirs willen dus niet zeggen dat er

ffictief minder drugsbezit was. Drugs is haalcriminaliteit, dus de resultaten zijn
a/hankelijk van de "inzet" van de politie.

BESLOTEN ZITTING

14. NAVAP INP Baudet Marc

Gelet op de schriftelijke aanvraag van INP Marc Baudet aan de leden van het politiecollege
waarin hij de non-activiteit voor aanvang pensioen (NAVAP) aanvraagtvanaf I mei2020;

Overwegende dat de aanvrager voor l0 juli 2014 een preferentiële pensioenleeftijd van 54
jaar had;

Overwegende dat de aanvrager op 31 december 2020 de leeftijd van 58 jaar bereikt zal
hebben, leeftijd die vereist is om de NAVAP te kunnen aanvragen;

Overwegende dat de aanvrageÍ bij aanvang van de NAVAP ten minste 3ó jaar in de

openbare sector gewerkt zal hebben, waardoor hij ook voldoet aan de voorwaarden van ten
minste 20 jaar aanneembare dienstjaren in de openbare sector;

Overwegende dat de aanvrager tijdens de NAVAP recht heeft op 66 o/o v&Ít zijn laatste

activiteitenwedde;

Gelet op het gunstig advies van de bijzonder rekenplichtige;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geintegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus, en latere wijzigingen;

Gelet op het KB van 30 maart 2001 houdende de regeling van de rechtspositie van het
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personeel van de politiediensten, en latere wijzingen;

BESLUIT

Artikel 1: Aan INP Marc Baudet de non-activiteit voor aanvang pensioen toe te staan.

Artikel 2: het politiecollege op te dragen de aanvrager, SSGPI en de bevoegde diensten in
kennis te stellen van dit besluit.

Gedaan in zitting als hierboven,

Namens de Politieraad,

De politiesecretaris, voorzitter van het
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