
         ZITTING VAN 17.10.2012 
 
 
AANWEZIG. 
 
Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid, waarnemend voorzitter 
Van de Wouwer, Reynders, Van Meeuwen, Swinnen, Uyttebroek, 
Jennes, De Graef, Naulaerts, Peetermans, Cluckers, 
Creces, Corens, Celis, Pauwels, Putseys, raadsleden, 
Roland Pacolet, korpschef 
An Claes, secretaris  
 
 
DAGORDE. 

Openbare zitting 
1) Goedkeuring verslag van de zitting van 19 juni 2012 
2) Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 (buitengewone dienst) 

 
 
DE POLITIERAAD. 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 19 JUNI 2012 
Het verslag van de zitting van 19 juni 2012 wordt met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 1 
onthouding goedgekeurd. 
 
Raadslid Bervoets voegt zich bij de zitting. 
 
2. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 (GEWONE DIENST) EN  

NR. 2 (BUITENGEWONE DIENST) 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 39 en 40; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie, in het bijzonder de artikelen 14 en 15; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 48 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2012 ten behoeve van de politiezones; 
Gelet op de begroting 2012 van de politiezone, vastgesteld door de politieraad op 15 
december 2011; 
Gelet op het besluit van de gouverneur van 2 februari 2012 waarbij de begroting dienstjaar 
2012 van de politiezone Demerdal-DSZ wordt goedgekeurd; 
Overwegende dat voor de goede werking van de politiezone een aantal kredieten aangepast 
moeten worden; 
Gelet op het document begrotingswijziging gewone dienst (nummer 1) en buitengewone 
dienst (nummer 2) die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd; 
Met 94,20 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Enig artikel De begrotingswijziging van de gewone dienst (nummer 1) en van de 

buitengewone dienst (nummer 2), die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, 
worden goedgekeurd.  

 



  
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting. 
 
 


