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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 21 oktober 2019 om 14u00 

in het dominicanessenklooster te HERNE, Heilige Geeststraat 22-24. 
 

 

 

AGENDA 
 

 

Openbare zitting  

 

 Personeel – Dienst Interventie – INP Thomas Ketels – Voorstelling/Eedaflegging 

 

1. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 24/06/2019 – Goedkeuring 

2. Financiën - Begroting 2019 - Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd. 22/07/2019 van de 

heer Gouverneur - Kennisname 

3. Begroting 2019 – Begrotingswijziging 3 in de gewone dienst – Goedkeuring 

4. Begroting 2019 – Begrotingswijziging 4 in de buitengewone dienst – Goedkeuring 

5. Begroting 2020 – Goedkeuring  

6. Personeelsformatie – Besluit goedkeuring dd. 26/07/2019 van de heer Gouverneur - Kennisname 

7. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege over de vacant verklaarde betrekkingen voor de 

lopende legislatuur van de politieraad – Intrekking besluit politieraad dd. 28/02/2019 - Goedkeuring 

8. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege over de vacant verklaarde betrekkingen voor de 

lopende legislatuur van de politieraad – Nieuwe beslissing - Goedkeuring 

9. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege van de aanwerving en benoeming van operationeel 

personeel en burgerpersoneel in de politiezone voor de lopende legislatuur van de politieraad – Intrekking 

besluit politieraad dd. 28/02/2019 - Goedkeuring 

10. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege van de aanwerving en benoeming van operationeel 

personeel en burgerpersoneel in de politiezone voor de lopende legislatuur van de politieraad – Nieuwe 

beslissing - Goedkeuring 

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

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

13. Infrastructuur – Stand van zaken 

14. Bever – Beëindiging huurovereenkomst voor de garage van het politievoertuig vanaf 30/09/2019 – 



Kennisname  

15. Materiaal – Buitendienststellingen radiocommunicatieapparatuur – Kennisname 

16. Materiaal - Buitendienststelling informaticamaterieel – Kennisname 

17. Materiaal - Buitendienststelling verkeersmaterieel – Kennisname 

18. Haviland Intercommunale - Algemene vergadering dd 23 oktober 2019  - Verlenen van een mandaat aan de 

vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland voor het goedkeuren van de agendapunten – Goedkeuring 

19. Haviland Intercommunale - Buitengewone algemene vergadering dd 18 december 2019  - Verlenen van een 

mandaat aan de vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland voor het goedkeuren van de agendapunten – 

Goedkeuring 

20. Mededelingen 

21. Varia 

 

Besloten zitting 

 

 

 

Namens het Politiecollege 

 

K. Reygaerts    Ph. Annys    M. Doomst 

Secretaris    Korpschef a.i.    Voorzitter 



 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 21-10-2019 

 

 Personeel – Dienst Interventie – INP Thomas Ketels - Eedaflegging 

 

 

1.  Notulen en Zittingsverslag politieraad dd.  24/06/2019 – Goedkeuring 

 

De notulen en zittingsverslag dd. 24/06/2019 worden goedgekeurd.  

 

 

2. Financiën - Begroting 2019 - Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd. 22/07/2019 

van de heer Gouverneur - Kennisname 

 

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

begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2019 van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 

3. Begroting 2019 – Begrotingswijziging 3 in de gewone dienst – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de begrotingswijziging nr. 3 - gewone dienst van de begroting 2019 

goed te keuren. 

 

 

4. Begroting 2019 – Begrotingswijziging 4 in de buitengewone dienst – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de begrotingswijziging nr. 4 - buitengewone dienst van de begroting 

2019 goed te keuren. 

 

 

5. Begroting 2020 – Goedkeuring  

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de begroting 2020 goed te keuren. 

 

 

6. Personeelsformatie – Besluit goedkeuring dd. 26/07/2019 van de heer Gouverneur - Kennisname 

 

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

wijziging van de personeelsformatie van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 

7. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege over de vacant verklaarde betrekkingen 

voor de lopende legislatuur van de politieraad – Intrekking besluit politieraad dd. 28/02/2019 - 

Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld het besluit van 28/02/2019 in te trekken houdende “de 

vacantverklaring van functies van het administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten 

van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat 



rekening wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND.” 

 

 

8. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege over de vacant verklaarde betrekkingen 

voor de lopende legislatuur van de politieraad – Nieuwe beslissing - Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de vacantverklaring van functies van het administratief en logistiek 

kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het 

politiecollege. Deze beslissing houdt ook de vacantverklaringen van contractuele functies in, die voorzien 

werden in het organogram. 

 

 

9. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege van de aanwerving en benoeming van 

operationeel personeel en burgerpersoneel in de politiezone voor de lopende legislatuur van de 

politieraad – Intrekking besluit politieraad dd. 28/02/2019 - Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld het besluit van 28/02/2019 in te trekken houdende de aanwerving en 

benoeming van personeelsleden van het administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten 

van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het politiecollege op voorwaarde dat 

rekening wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ PAJOTTENLAND. 

 

 

10. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege van de aanwerving en benoeming van 

operationeel personeel en burgerpersoneel in de politiezone voor de lopende legislatuur van de 

politieraad – Nieuwe beslissing - Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld om voor de lopende legislatuur de mogelijkheid tot delegatie in het 

kader van artikel 56 WGP tot aanwerving of benoeming van het personeel in de politiezone te delegeren 

van de politieraad naar het politiecollege. Deze beslissing houdt ook de aanwervingen van contractuele 

functies in, die voorzien werden in het organogram. 

 

Deze delegatie toe te staan als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de selectieprocedure 

inhoudt. Indien men wenst af te wijken van de na de selectieprocedure opgestelde rangorde, moet de 

benoeming of de aanwerving nog steeds door de politieraad gebeuren. 

 

 

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

 

Aanwerving van: 

• één INP als lid operationeel kader – basiskader – van de dienst interventie op datum van 1 oktober 2019 

(aspirantenmobiliteit) 

• één halftijdse calog niveau D (onderhoudspersoneel) vanaf 1 november 2019 

• één calog niveau C (calltaker) vanaf 1 januari 2020 

 

Intrekking van de opruststelling van: 

• één INP (wijk Lennik) 

 

NAVAP 



• één INP (wijk Bever) vanaf 01/10/2019 

 

Mobiliteit uit van: 

• één INP (interventie) met ingang op 01/11/2019 - mobiliteit naar de PZ Gent 

 

 

12. 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 2019-03 

• 1 bediening van HINP, dagcoördinator => geen kandidaten 

• 1 bediening van 1 calog niveau C calltaker -> voorziene aanwerving op 1 januari 2020 

 

Mobiliteitscyclus 2018-04 

• 1 bediening van HINP, dagcoördinator 

• 1 bediening van INP recherche, specialisatie Ecofin & Cybercrime 

• 1 bediening van 1 agent van politie 

 

 

13. Infrastructuur – Stand van zaken 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld om dit punt verder te behandelen in besloten zitting.  

 

 

14. Bever – Beëindiging huurovereenkomst voor de garage van het politievoertuig vanaf 30/09/2019 

– Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van de beëindiging van het huurcontract afgesloten tussen de politiezone 

Pajottenland en Dhr. Van Dorsselaer-Deschuyteneer Jozef, wonende te Poreel 13, 1547 Bever voor de 

huur van een garage te Bever voor het politievoertuig van de politiepost Bever.  

 

 

15. Materiaal – Buitendienststellingen radiocommunicatieapparatuur – Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 13/09/2019 heeft de buitendienststelling goedgekeurd van 

radiocommunicatieapparatuur. Deze werden kosteloos vernietigd door de firma Securitas nv, Sint 

Lendriksborre 3, 1120 Brussel, inclusief certificaat van vernietiging. 

 

 

16. Materiaal - Buitendienststelling informaticamaterieel - Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 04/10/2019, heeft informaticamateriaal buiten dienst gesteld, de data 

verwijderd en vernietigd via het containerpark. 

 

 

17. Materiaal - Buitendienststelling verkeersmaterieel - Kennisname 

 



Het Politiecollege, in zitting dd. 04/10/2019, heeft verkeersmateriaal buiten dienst gesteld en vernietigd via 

het containerpark. 

 

 

18. Haviland Intercommunale - Algemene vergadering dd 23 oktober 2019  - Verlenen van een 

mandaat aan de vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland voor het goedkeuren van de 

agendapunten – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld om de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 

Haviland Intercommunale dd. 23 oktober 2019 goed te keuren.  

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld om Haviland te verzoeken om haar statutaire bestaansduur te 

verlengen.  

 

Akkoord te gaan met de verlenging van Haviland als vereniging, voor een duur van 16 jaar ingaand vanaf 

10 november 2019. 

 

De deelneming aan Haviland te verlengen voor voormelde periode van 16 jaar vanaf 10 november 2019. 

 

Akkoord te gaan met het voorstel van statutenwijzigingen. 

 

De vertegenwoordiger van de politiezone te mandateren om de agendapunten op de bijzondere algemene 

vergadering van Haviland Intercommunale dd. 23 oktober 2019 goed te keuren; 

 

 

19. Haviland Intercommunale - Buitengewone algemene vergadering dd 18 december 2019  - 

Verlenen van een mandaat aan de vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland voor het goedkeuren 

van de agendapunten – Voordracht politieraad 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 

Haviland Intercommunale dd. 18 december 2019 goed te keuren; 

 

De vertegenwoordiger van de politiezone te mandateren om de agendapunten op de buitengewone 

algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 18 december 2019 goed te keuren; 

 

 

 

20. Mededelingen 

 

 

 

21. Varia 

 

 

 

 

 

BESLOTEN ZITTING 



 

 

 

 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 
 

 

 


