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Het politiecollege van de politiezone “Pajottenland” (5405) bestaande uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, 

Herne, Lennik en Pepingen verzoekt de leden van de politieraad te vergaderen op maandag  19 maart 2018 om 

14u00 in het dominicanessenklooster te HERNE, Heilige Geeststraat 22-24 (NIEUWE LOCATIE). 
 

 

AGENDA 
 

Openbare zitting  

 

 Personeel – Dienst Interventie – INP Adeline Di Tullio  - Voorstelling 

 Personeel – Dienst Recherche – INP Filip De Doncker  - Voorstelling 

 Personeel – Calog B – Dienst PLIF – Frederic Hancart – Voorstelling 

 Personeel – Calog B – Dienst LICC – Operaties  – Kenny Stevens – Voorstelling 

 

1. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 23/10/2017 – Goedkeuring 

2. Infrastructuur – Onteigening – Uitspraak Vrederechter 23/01/2018 – Kennisname en goedkeuring betaling van 

het bedrag van de voorlopige onteigeningsvergoeding – Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het 

Politiecollege dd. 09/02/2018 – Bekrachtiging 

3. Infrastructuur – Onteigening/RUP – Verdere stappen 

4. Infrastructuur – Nieuwbouw - Stand van zaken 

5. Financiën - Jaarrekening 2016 - Besluit goedkeuring dd. 13/10/2017 van de heer Gouverneur - Schrijven 

provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 17/10/2017 onder 

kenmerk toezicht/97 159 – Kennisname 

6. Financiën - Begroting 2017 - Begrotingswijzigingen nr. 5 en 6 - Besluit goedkeuring dd. 05/12/2017 van de 

heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene 

Zaken dd. 07/12/2017 onder kenmerk toezicht/361/188 – Kennisname 

7. Financiën - Begroting 2018 - Besluit goedkeuring dd. 06/12/2017 van de heer Gouverneur - Schrijven 

provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 08/12/2017 onder 

kenmerk toezicht/362/190 – Kennisname 

8. Financiën – Begroting 2018 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Goedkeuring 

9. Financiën – Begroting 2018 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst - Goedkeuring 

10. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - Overzicht 

11. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname 

12. Materiaal – Buitendienststellingen informaticamateriaal – Kennisname 



13. Materiaal – Buitendienststellingen reproductiemateriaal – Kennisname 

14. Levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de PZ Pajottenland - Goedkeuring van de  technische 

bepalingen, de raming en de wijze van gunnen inzake de opdracht ‘2018/01 - volgens de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – Goedkeuring 

15. Begroting 2018 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 politievoertuig, type combi VW Transporter, voor de 

dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie – Vaststellen technische bepalingen, de 

raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

16. Geweldsbeheersing PZ Pajottenland - Huren schietstand Aalst – Huurovereenkomst tot periodieke huur 

schietstand - Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 19/01/2018 – Bekrachtiging 

17. Geweldsbeheersing PZ Pajottenland - dwang zonder vuurwapen - Huren sportcomplex te Herne - Besluit bij 

hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 19/01/2018 – Bekrachtiging  

18. Mededelingen 

19. Varia 

 

Besloten zitting 

 

 

Namens het Politiecollege 

 

K. Reygaerts    M. Hellinckx    M. Doomst 

Secretaris    Korpschef    Voorzitter 



 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 19-03-2018 

 

 Personeel – Dienst Interventie – INP Adeline Di Tullio  - Voorstelling 

 Personeel – Dienst Recherche – INP Filip De Doncker  - Voorstelling 

 Personeel – Calog B – Dienst PLIF – Frederic Hancart – Voorstelling 

 Personeel – Calog B – Dienst LICC – Operaties  – Kenny Stevens – Voorstelling  

 

 

 

1. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 23/10/2017  – Goedkeuring 

 

Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde politie, dienen de notulen van de vorige 

vergadering goedgekeurd te worden.  

 

 

2. Infrastructuur – Onteigening – Uitspraak Vrederechter 23/01/2018 – Kennisname en goedkeuring 

betaling van het bedrag van de voorlopige onteigeningsvergoeding – Besluit bij hoogdringendheid in 

zitting van het Politiecollege dd. 09/02/2018 – Bekrachtiging 

 

De Politieraad gaat akkoord om de voorlopige onteigeningsvergoeding te betalen, zoals vermeld in het 

vonnis van de Vrederechter van Herne-Sint-Pieters-Leeuw, zetel Herne van 23 januari 2018 rekening 

houdende met de reeds gedane stortingen. 

 

 

3. Infrastructuur – Onteigening/RUP – Verdere stappen 

 

De korpschef geeft een toelichting over het dossier onteigening.  

 

 

4. Infrastructuur – Nieuwbouw - Stand van zaken 

 

De korpschef geeft een toelichting over het dossier nieuwbouw.  

 

 

5. Financiën - Jaarrekening 2016 - Besluit goedkeuring dd. 13/10/2017 van de heer Gouverneur - 

Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 

17/10/2017 onder kenmerk toezicht/97 159 – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de 

jaarrekening voor het dienstjaar 2016 van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 

6.- Financiën - Begroting 2017 - Begrotingswijzigingen nr. 5 en 6 - Besluit goedkeuring dd. 

05/12/2017 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale 

Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 07/12/2017 onder kenmerk toezicht/361/188 – Kennisname 

 



De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de 

begrotingswijzigingen 5 en 6 van het dienstjaar 2017 van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 

7. Financiën - Begroting 2018 - Besluit goedkeuring dd. 06/12/2017 van de heer Gouverneur - 

Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 

08/12/2017 onder kenmerk toezicht/362/190 – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de 

begroting van het dienstjaar 2018 van de politiezone meegedeeld heeft, zij het met de erin vermelde 

opmerking.  

 

De politiezone dient, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de eerstvolgende begrotingswijziging 

de bedragen van de federale toelagen in overeenstemming te brengen met de bedragen toegekend voor het 

begrotingsjaar 2018 en in het bijzonder, het bedrag van de Federale Sociale Toelage II dient aangepast te 

worden aan het geplafonneerd bedrag zoals het voorkomt op het bijgeleverde document Toezicht 2. 

 

 

8. Financiën – Begroting 2018 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Goedkeuring 

 

De Politieraad keurt de begrotingswijziging 1 in de gewone dienst goed.  

 
  volgens de 

oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2016 

 
1.702.221,95 

   
1.702.221,95 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2017    -380.836,88 0,00 0,00 -380.836,88 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017 1.321.385,07 0,00 0,00 1.321.385,07 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2018      

       
Ontvangsten van het eigen dienstjaar  6.701.415,25 34.087,91 20.987,20 6.714.515,96  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  7.097.503,80 25.000,00 11.899,29 7.110.604,51  

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

Uitgaven vorige jaren  70.690,58 0,00 0,00 70.690,58  

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

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

       

       
Geraamd resultaat van de begroting 2018 -466.779,13 9.087,91 9.087,91 -466.779,13 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 854.605,94 (5) 

 
 



9. Financiën – Begroting 2018 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst - Goedkeuring 

 

De Politieraad keurt de begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst goed.  

 
  volgens de 

oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2016 

 
0,00 

   
0,00 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2017 0,00   0,00 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2018      

       
Ontvangsten van het eigen dienstjaar  191.250,00 0,00 5.050,45 186.199,55  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  191.250,00 7.500,00 70.000,00 128.750,00  

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

Uitgaven vorige jaren  0,00 122.889,55 0,00 122.889,55  

       
Ontvangsten overboekingen  0,00 65.440,00 0,00 65.440,00  

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

       

       
Geraamd resultaat van de begroting 2018 0,00 -64.949,55 -64.949,55 0,00 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 0,00 (5) 

 

 

10. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - Overzicht 

 

Aanwerving van: 

 één personeelslid Calog Niveau B voor de dienst LICC op datum van 01 januari 2018 

 één personeelslid INP voor de dienst recherche op datum van 01 januari 2018 

 één AINP als lid operationeel kader - basiskader - van de dienst interventie op datum van 1 april 

2018 (onder voorbehoud van slagen in de opleiding). 

 één AINP als lid operationeel kader - basiskader - van de dienst interventie op datum van 1 april 

2018 (onder voorbehoud van slagen in de opleiding). 

 één AINP als lid operationeel kader - basiskader - van de dienst interventie op datum van 1 

oktober 2018 (onder voorbehoud van slagen in de opleiding). 

 

Aanwijzing voor een functie: 

 één INP voor de functie van wijkwerker van de dienst wijk G-L-P, wijk Lennik op datum van 1 

januari 2018. 

 aanwijzing van 1 HINP voor de functie van adjunct diensthoofd LICC op datum van 1 april 2018. 

 aanwijzing van 1 HINP voor de functie van diensthoofd Recherche op datum van 1 april 2018. 



 aanwijzing van 1 HINP voor de functie van adjunct diensthoofd Recherche op het moment zijn 

huidige functie van dagcoördinator via mobiliteit kan ingevuld worden 

 

Opruststelling van: 

 één INP (wijk Lennik) met ingang op 01/07/2018 

 één HINP (DC) met ingang op 01/07/2018 

 één HINP (diensthoofd LICC) met ingang op 01/08/2018  

 één INP (interventie) gaat in NAVAP vanaf 01/04/2018 tem 31/03/2020 

 

 

11. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van de vacante plaatsen binnen de PZ Pajottenland en de invulling ervan: 

 

- Mobiliteitscyclus 2017-05  

 1 CP diensthoofd Lokaal Informatie en Coördinatiecentrum (LICC) => geen kandidaten 

 1 bediening van HINP, dagcoördinator => geen kandidaten 

 1 inspecteur bij de dienst wijk (GLP) met specialisatie milieu => 1 kandidaat (ongeschikt 

verklaard) 

 1 Calog A2 voor de functie van Directeur PLIF -> geen kandidaten 

 

- Mobiliteitscyclus 2018-01  

 1 inspecteur voor de dienst interventie 

 1 Calog A2 voor de functie van Directeur PLIF (+ ook via externe werving) 

 1 CP diensthoofd Lokaal Informatie en Coördinatiecentrum (LICC)  

 1 bediening van HINP, dagcoördinator  

 1 inspecteur bij de dienst wijk (GLP) met specialisatie milieu  

 

 

12. Materiaal – Buitendienststellingen informaticamateriaal – Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 23/11/2017, heeft het informaticamateriaal in onderstaande lijst buiten 

dienst gesteld en vernietigd bij de firma VCD Devroede, Edingensestwg 20, 1500 Halle. 

 

 
 

 

13. Materiaal – Buitendienststellingen reproductiemateriaal – Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 15/12/2017, heeft het reproductiemateriaal in onderstaande lijst buiten 

dienst gesteld en vernietigd bij de firma VCD Devroede, Edingensestwg 20, 1500 Halle. 

 
Categorie Toestel (Merk Type) Leverancier Datum_In_Gebruik Site (Dienst - 

Gebruiker) 



Reproducti
ematerieel 

Multifunctionele fax-copier 
(Canon iR1022iF) 

CANON 15-05-2007 Kester 103 
(DC / LIK) 

 

 

14. Levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de PZ Pajottenland - Goedkeuring van 

de  technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen inzake de opdracht ‘2018/01 - volgens 

de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord met de opdracht “Levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen” 

volgens het bestek ‘2018/01’. Het contract wordt aangegaan voor een termijn van vier jaar 4 jaar 

(01/04/2018 t.e.m. 31/03/2022). Deze vangt aan de dag na de schriftelijke kennisgeving van de sluiting 

van de opdracht. 

 

 

15. Begroting 2018 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 politievoertuig, type combi VW 

Transporter, voor de dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie – 

Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van een interventievoertuig, type combi VW Transporter, 

voor de dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer 

Procurement 2016 R3 010. 

 

 

16. Geweldsbeheersing PZ Pajottenland - Huren schietstand Aalst – Huurovereenkomst tot 

periodieke huur schietstand - Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 

19/01/2018 – Bekrachtiging 

 

De Politieraad gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst opgesteld tussen de BVBA Shooting Gallery en 

de politiezone Pajottenland, om in het kader van de  geweldsbeheersing, de schietstand te Victor 

Bocquéstraat 3 te 9300 Aalst te huren voor de opleiding geweldsbeheersing dwang met vuurwapen voor 

het jaar 2018, met specifieke data vermeld in de overeenkomst. 

 

 

17. Geweldsbeheersing PZ Pajottenland - dwang zonder vuurwapen - Huren sportcomplex te Herne 

- Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege dd. 19/01/2018 – Bekrachtiging  

 

De Politieraad gaat akkoord met het voorstel om, in het kader van de geweldsbeheersing PZ Pajottenland, 

het sportcomplex te Herne te huren voor de opleiding geweldsbeheersing dwang zonder vuurwapen vanaf 

01/01/2018. 

 

 

18. Mededelingen 

 

 

19. Varia 

 

 

 

 



BESLOTEN ZITTING 

 

 


