
 
Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - 

 
POLITIERAAD dd. 12/06/2015 

 
BEKNOPT VERSLAG  

 
 
Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter 
De Knop I., Decat P. (Schepen/waarnemend Burgemeester Galmaarden), Deneyer L., Poelaert 
K., Timmermans E., - leden van het politiecollege - raadsleden  
Cattie Kristof, De Pelsemaeker Sara; De Boeck Jonas; Deteye Marc; Anthoons Herman; Debock 
Paulette; Eeckhoudt Eric; O Christel; O Erik; Seghers Rudi; De Roubaix André; - raadsleden 
korpschef: Hellinckx M., bijzonder rekenplichtige: Bombaert P., secretaris: Reygaerts K. 
Verontschuldigd: Goubert Carine; Dermez Christa; Van Vlaenderen Kelly; De Boeck Simon; 
Thiebaut Hilde; Elpers Heidi; 
Afwezig:  
 
 
OPENBARE ZITTING  
 
 
1. Notulen politieraad dd. 23/03/2015 – Goedkeuring 
 
De notulen van de politieraad dd. 23/03/2015 worden goedgekeurd. 
 
 
2. Begroting 2015 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Goedkeuring 
 
De begrotingswijziging nr. 1 - gewone dienst van de begroting 2015 wordt goedgekeurd. 
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2013 

 
1.287.059,96 

   
1.287.059,96 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2014 -566.509,83 367.542,85 0,00 -198.966,98 (2) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Alg. resultaat begrotingsrekening 2014 720.550,13 367.542,85 0,00 1.088.092,98 (3) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Begrotingswijziging 2015      
       

Ontvangsten van het eigen dienstjaar  6.115.885,35 16.610,33 60.292,57 6.072.203,11  
Uitgaven van het eigen dienstjaar  5.954.148,61 119.120,94 74.900,38 5.998.369,17  

       
Ontvangsten vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven vorige jaren  298.853,36 15.780,39 0,00 314.633,75  

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



Uitgaven overboekingen  219.450,00 19.986,25 0,00 239.436,25  
       
       

Geraamd resultaat van de begroting 2015 -356.566,62 -138.277,25 -14.607,81 -480.236,06 (4) 
       
  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2015 607.856,92 (5) 

 
 
3. Begroting 2015 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst – Goedkeuring   
 
De begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone dienst van de begroting 2015 wordt goedgekeurd. 
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2013 

 
0,00 

   
0,00 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2014 0,00 0,00 101.615,66 -101.615,66 (2) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Alg. resultaat begrotingsrekening 2014 0,00 0,00 101.615,66 -101.615,66 (3) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
 2015      

Begrotingswijziging       
       

Ontvangsten van het eigen dienstjaar  0,00 91.669,01 0,00 91.669,01  
Uitgaven van het eigen dienstjaar  219.450,00 14.334,84 4.295,24 229.489,60  

       
Ontvangsten vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven vorige jaren  0,00 0,00 0,00 0,00  

       
Ontvangsten overboekingen  219.450,00 19.986,25 0,00 239.436,25  
Uitgaven overboekingen  0,00 0,00 0,00 0,00  

       
       

Geraamd resultaat van de begroting 2015 0,00 97.320,42 -4.295,24 101.615,66 (4) 
       
  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2015 0,00 (5) 

 
 
4. Personeelsformatie – Besluit goedkeuring dd. 22/04/2015 van de heer Gouverneur - 
Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene 
Zaken dd. 23/04/2015 onder kenmerk toezicht/98/114 – Kennisname 
 
De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de 
goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie van de politiezone meegedeeld heeft. 
 



 
5. Infrastructuur – Definitief vastgestelde RUP – Goedkeuring gemeenteraad Gooik dd. 
28/04/2015 - Kennisname 
 
De gemeenteraad van Gooik besliste in zitting van 28/04/2015 over te gaan tot de definitieve 
vaststelling van het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Politiehuis’. De 
Politieraad heeft hiervan kennis genomen.  
 
 
6. Infrastructuur – Onteigening bij hoogdringendheid van de grond gelegen te Kester, 
Edingsesteenweg – Uitvoering van het besluit van de Politieraad in zitting dd 17/11/2014 – 
Voorlopige goedkeuring van het onteigeningsplan en onteigeningstabel / Organisatie 
openbaar onderzoek – Besluit bij hoogdringendheid van het Politiecollege in zitting dd. 
22/05/2015 – Bekrachtiging 
 
Het besluit van het Politiecollege dd. 22/05/2015, in uitvoering van de reeds genomen beslissing 
in de Politieraad van 17/11/2015, genomen bij hoogdringendheid wordt bekrachtigd:  
 

“Het grondplan en de tabel der grondinnemingen voor de aankoop van vermelde gronden 
voor de bouw van het politiehuis te Kester (kadastraal gekend: 1755 Kester, 
Edingsesteenweg afdeling 3/Kester, sectie D, nummers 337b en 338b met een geschatte 
oppervlakte van 31a88 ca) wordt voorlopig goedgekeurd.  
 
Het openbaar onderzoek zal overeenkomstig de onderrichtingen door het Politiecollege 
worden bekend gemaakt: 

- gedurende een periode van vijftien dagen (van 26 mei 2015 tot en met 9 juni 
2015); 

- het voorlopig goedgekeurde onteigeningsplan zal ter inzage liggen op het bureau 
van het secretariaat van de korpsleiding van maandag tot en met vrijdag van 
08u00 tot 16u30 en kan worden ingekeken na afspraak op het nummer 
054/31.35.41 of via het mailadres info@politiepajottenland.be. 

- Bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ingediend 
worden per aangetekende brief gericht aan de Lokale Politie Pajottenland, tav 
Korpschef, Bruneaustraat 101, 1755 Kester of bij afgifte tegen ontvangstbewijs 
op het secretariaat van de korpsleiding.  

- De publicatie van het openbaar onderzoek zal gebeuren: 
o door aanplakking via het openbaar domein aan het perceel gelegen 

langs de Bruneaustraat en het perceel gelegen langs de Edingse 
steenweg 

o door aanplakking aan het gemeentehuis van 1755 Gooik, 
Koekoekstraat 2 en aan de administratieve hoofdzetel van de 
politiezone (Bruneaustraat 101, 1755 Gooik)  

o door publicatie op de website van de PZ Pajottenland 
www.politiepajottenland.be (via een kort persbericht en via publicatie 
onder de rubriek ‘Project politiehuis”) 

o door publicatie in het infoblad van de gemeente Gooik.” 
 
 



7. Infrastructuur – Onteigening bij hoogdringendheid van de grond gelegen te Kester, 
Edingsesteenweg – Openbaar onderzoek – Kennisname resultaat 
 
De Politieraad neemt kennis van het advies van het Politiecollege dd. 12/06/2015 betreffende de 
ontvangen bezwaarschriften na het voeren van een openbaar onderzoek van 26 mei 2015 tot en 
met 9 juni 2015.  
 
Na kennisname en bespreking van de ingediende adviezen werd door het Politiecollege op de 
vergadering van 12 juni 2015 na stemming unaniem besloten om een GUNSTIG advies over te 
maken aan de Politieraad.  
 
Aangezien er een opschorting is van de goedkeuring van de RUP vanwege procedurele regels, 
stelt het Politiecollege voor om te wachten op de definitieve goedkeuring door de Deputatie en de 
publicatie in het Belgisch Staatsblad, om het dossier over te maken voor onteigening aan de 
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. 
 
Na kennisname van de bezwaren en het voeren van het onderzoek door het Politiecollege in 
zitting dd. 12/06/2015, werd het gunstig advies gevolgd door de Politieraad.  
 
 
8. Infrastructuur – Onteigening bij hoogdringendheid van de grond gelegen te Kester, 
Edingsesteenweg – Uitvoering van het besluit van de Politieraad in zitting dd 17/11/2014 – 
Goedkeuring van het definitieve onteigeningsplan en onteigeningstabel  
 
Het advies van 12 juni 2015 van het Politiecollege nav de ingekomen 
adviezen/bezwaarschriften/opmerkingen wordt door de Politieraad bijgetreden. 
 
De Politieraad gaat over tot een definitieve vaststelling van het grondplan en de tabel der 
grondinnemingen en gaat over tot een definitieve onteigeningsbeslissing voor de grond, 
kadastraal gekend: 1755 Kester, Edingsesteenweg afdeling 3/Kester, sectie D, nummers 337b en 
338b met een geschatte oppervlakte van 31a88 ca), eigendom van de familie Van Sinay.  
 
Het dossier zal worden overgemaakt aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, na 
het ontvangen van de definitieve goedkeuring van de RUP door de Deputatie en de publicatie 
hiervan in het Belgisch Staatsblad. 
 
 
9. Infrastructuur – Publicatie selectieleidraad - Nazicht van de Aanvragen tot Deelneming 
en uitnodiging tot dialoogvergadering  van de weerhouden deelnemers - Kennisname 
 

De Korpschef geeft een stand van zaken in het dossier van de nieuwbouw.  

 
 
10. Infrastructuur - Opdracht “Bouw van een politiehuis” – Initieel Beschrijvend document 
– Kennisname 
 



Het Politiecollege in zitting dd. 22/04/2015 heeft het initieel beschrijvend document met bijlagen 
mbt de opdracht “bouw van een politiehuis” goedgekeurd. Het document werd doorgestuurd naar 
de vijf weerhouden deelnemers.  
 
Na het verstrijken van de standstill periode werd aan de weerhouden deelnemers het initieel 
beschrijvend document met bijlagen overgemaakt, waarin verdere toelichting werd gegeven over 
de opdracht ‘bouwen van een politiehuis’.  
 
 
11. Electriciteitswerken - Bepalen van het voorwerp en de duur van de opdracht, de 
elementen tot prijsvraag en de wijze van gunnen – Goedkeuring 
 
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht te gunnen betreffende de gebruikelijke 
electriciteitswerken evenals aanpassings- en uitbreidingswerken aan de bestaande electriciteit, 
bekabelingswerken en uitbreiding of aanpassing van de bestaande bekabeling in de sites in 
Kester en Lennik en in de verschillende wijkposten en dit te doen via een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking. 
 
 
12. Werken sanitaire installaties - Bepalen van het voorwerp en de duur van de opdracht, 
de elementen tot prijsvraag en de wijze van gunnen – Goedkeuring 
 
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht te gunnen betreffende de gebruikelijke werken aan 
en voor sanitaire installaties in de sites in Kester en Lennik en in de verschillende wijkposten en 
dit te doen via  een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking. 
 
 
13. Werken centrale verwarming - Bepalen van het voorwerp en de duur van de opdracht, 
de elementen tot prijsvraag en de wijze van gunnen – Goedkeuring 
 
De Politieraad gaat akkoord om een opdracht te gunnen betreffende de gebruikelijke werken aan 
centrale verwarming en thermische installaties, onderhoud en reiniging van branders in de sites 
in Kester en Lennik en in de verschillende wijkposten en dit te doen via  een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking. 
 
 
14. Begroting 2015 – Buitengewone dienst – Aankoop van één interventievoertuig - 
Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het 
raamcontract van de Federale Politie – Goedkeuring  
 
De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van één interventievoertuig binnen het raamcontract 
DSA 2012 R3 500 perceel 57A van de Federale Politie met een raming van 64.999,66 € (incl. 
BTW). 
 
Het onderhoudscontract zal worden afgesloten volgens bestek nr. DSA 2012 R3 500 perceel 57A 
met de leverancier D’Ieteren NV, Group Service, Leuvensesteenweg 639 te 3071 Kortenberg 
 
Het voertuig zal omgebouwd worden bij Autographe NV, Avenue Lavoisier 2, 1300 Wavre. 
 
 



15. Begroting 2015 – Buitengewone dienst – Aankoop van 5 PC’s - Vaststellen technische 
bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het raamcontract van de Federale 
Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR-CMS – Goedkeuring  
 
De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van 5 PC’s en toebehoren in uitvoering van de 
begroting 2015 - buitengewone dienst - art. 330/742-53 - met een raming van 7.055,03 € (incl. 
BTW). 
 
Er kan worden overgegaan tot het plaatsen van een bestelling van 5 PC’s en toebehoren, bij 
Priminfo, Rue du Grand Champs, 8 5380 FERNELMONT (NOVILLE-LES-BOIS) aangeduid 
als distributeur van de betreffende hard- en software, volgens bestek nr. FORCMS-PC-073 en 
FORCMS-PC-078-1 voor de levering van PC’s en toebehoren voor de PC’s. 
 
 
16. Materiaal - Buitendienststelling Bromfiets Peugeot FOX (wijk Gooik) – Goedkeuring 
 
De Politieraad gaat akkoord om de bromfiets type Peugeot FOX (Chassisnummer: 
VGAT0570A0047757) buiten dienst te stellen, te ontmantelen en te koop aan te bieden bij opbod 
aan geïnteresseerde kopers. 
 
De voorwaarden inzake de verkoop van de bromfietsen worden als volgt vastgesteld: 
- minimumprijs 50 € (inclusief BTW) per bromfiets 
 
 
17. Materiaal - Buitendienststelling Bromfiets Peugeot FOX (wijk Lennik) – Goedkeuring 
 
De Politieraad gaat akkoord om de bromfiets type Peugeot FOX (Chassisnummer : 
VGAT0570A0047751)  buiten dienst te stellen, te ontmantelen en te koop aan te bieden bij 
opbod aan geïnteresseerde kopers. 
 
De voorwaarden inzake de verkoop van de bromfietsen worden als volgt vastgesteld: 
- minimumprijs 50 € (inclusief BTW) per bromfiets 
 
 
18. Verlenen van delegatie, voor een periode van 01/07/2015 tot 31/12/2018, aan het 
politiecollege van buitendienststellingen van materiaal en voertuigen - Goedkeuring 
 
De Politieraad gaat akkoord om voortaan buitendienststellingen van materiaal en voertuigen te 
delegeren aan het politiecollege. Dit besluit is geldig voor een periode van 01 juli 2015 tot en met 
31 december 2018.  
 
 
19. Jaarverslag 2014 – Werkwijze - Kennisname 
 
In 2015 zal een jaarverslag opgesteld worden voor twee jaar (periode 2014-2015). 
 
 
20. Mededelingen 
 



21. Varia 
 
 
 
BESLOTEN ZITTING  
 
-  Het mandaat van korpschef werd voor een periode van vijf jaar verlengd met ingang van 12 

februari 2015. 
-   De Politieraad heeft beslist over te gaan tot de aanwerving van één CP (Directeur). 
 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  
 
Kristien Reygaerts       Michel Doomst 


