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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 9 december 2019 om 14u00 in het 

dominicanessenklooster te HERNE, Heilige Geeststraat 22-24. 
 

 

 

AGENDA 
 

 

Openbare zitting  

 

1. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 21/10/2019 – Goedkeuring 

2. Financiën - Begroting 2019 – Begrotingswijziging 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd. 20/11/2019 van de heer 

Gouverneur – Kennisname  

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

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

5. Infrastructuur – Stand van zaken 

6. Infrastructuur - Verkoop site Lennik (administratief rijkswachtgebouw) en verkoop site Kester (administratief 

rijkswachtgebouw) – Visie - Bespreking 

7. Materiaal - Buitendienststelling verkeersmaterieel – Kennisname 

8. Materiaal – Schenking buitendienst gestelde tablets –Goedkeuring 

9. ICT – Beslissing om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal als opdrachtencentrale voor 

afname van de raamovereenkomsten “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 

ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – Bestek nr. CSMNRTSOFT19 en “Aankoop van ICT 

Infrastructuur” – Bestek nr. CSMRTINFRA19 – Goedkeuring  

10. Begroting 2019 – Gewone dienst – Upgrade van het administratief netwerk binnen de politiezone Pajottenland 

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

11. Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 – Voorstelling - Kennisname 

12. Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 - Financiële impact/financieel plan – Goedkeuring 

13. Mededelingen 

14. Varia 

 

 

 



Besloten zitting 

 

 

 

Namens het Politiecollege 

 

K. Reygaerts    Ph. Annys    M. Doomst 

Secretaris    Korpschef ai    Voorzitter 



 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 09-12-2019 

 

 

1. Notulen en zittingsverslag politieraad dd.  21/10/2019 – Goedkeuring 

 

De notulen en zittingsverslag dd. 21/10/2019 worden goedgekeurd.  

 

 

2. Financiën - Begroting 2019 – Begrotingswijziging 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd. 20/11/2019 

van de heer Gouverneur – Kennisname  

 

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

begrotingswijzigingen 3 en 4 van het dienstjaar 2019 van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 

3. 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 2019-04 

• 1 bediening van HINP, dagcoördinator met wervingsreserve -> geen kandidaten 

• 1 bediening van INP recherche, specialisatie Ecofin & Cybercrime  

o 2 interne kandidaten; deze werden geschikt bevonden.  

o Besluit PC 22/11/2019: aanwijzing en benoeming 1 INP en opname in de wervingsreserve 

van 1 INP 

• 1 bediening van 1 agent van politie  

o 1 kandidaat => Besluit PC 22/11/2019: aanwijzing en benoeming 1 agent van politie 

 

Mobiliteitscyclus 2019-05 

• Schrapping van de bediening van HINP, dagcoördinator 

• 1 bediening van 1 HINP terreinofficier (in plaats van dagcoördinator) 

• 1 bediening van 1 HINP diensthoofd verkeer 

• 1 bediening van inspecteur voor de dienst interventie 

 

 

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

 

Mobiliteit uit van: 

• 1 INP (interventie) met ingang op 01/01/2020 - mobiliteit naar Federale Politie (cavalerie) 

 

Interne verschuivingen: 

• Detachering van 1 INP van interventie naar de recherche voor de periode van 01/01/2020 tot en met 

30/06/2020 

• Aanwijzing van 1 INP binnen de dienst kantschriften en verhoordienst + centraal onthaal te Kester 

(nieuwe gewone plaats van het werk) op datum van 1 januari 2020. 

• Aanwijzing van 1 HINP bij de dienst HHOO, waarbij zijn taken verdeeld worden als volgt:  halftijds 



dienst evenementen (met taakaccent wielerwedstrijden) en halftijds opleider vanaf 1 januari 2020 

 

Aanwerving: 

• 1 agent van politie op datum van 1 januari 2020 

• Aanwijzing van 1 INP binnen de dienst recherche, specialisatie Ecofin & Cybercrime op datum van 1 

januari 2020;  

• 1 INP werd opgenomen in de wervingsreserve voor de functie bij de dienst recherche. Zij zal 

mobiliteit maken (extern) naar de dienst Recherche (vanaf 1 februari 2020). Zij zal vanuit de dienst 

Recherche volledig afgedeeld worden naar de dienst Noodhulp tot 1 mei 2020. Vanaf dan zal ze ½ 

VTE ingezet worden bij de dienst Noodhulp. 

•  

 

5. Infrastructuur – Stand van zaken 

 

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

 

 

6. Infrastructuur - Verkoop site Lennik (administratief rijkswachtgebouw) en verkoop site Kester 

(administratief rijkswachtgebouw) – Visie - Bespreking 

 

Een geactualiseerde inschatting werd gevraagd van de waarde van de site Lennik (administratief 

rijkswachtgebouw) en de site Kester (administratief rijkswachtgebouw + boomgaard).  

 

De korpschef ai zou zo snel mogelijk willen starten met de verkoop van de site Lennik. Het voorstel zal 

gebracht worden op de politieraad van maart 2020.  

 

Voor de site Kester zou de korpschef ai willen starten (vanaf begin 2020) met gesprekken met de Regie 

om de logementen en het adm. Complex in één geheel te verkopen 

 

Aan de Politieraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze werkwijze.  

 

 

7. Materiaal - Buitendienststelling verkeersmaterieel – Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 22/11/2019, heeft beslist bepaald verkeersmaterieel buiten dienst te 

stellen en te laten vernietigen via het containerpark. 

 

 

8. Materiaal – Schenking buitendienst gestelde tablets –Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt goedkeuring gevraagd om de buitendienst gestelde tablets van de politiezone 

Pajottenland kosteloos te schenken aan de Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden. 

 

 

9. ICT – Beslissing om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal als 

opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomsten “Aankoop van licenties, 

gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – 



Bestek nr. CSMNRTSOFT19 en “Aankoop van ICT Infrastructuur” – Bestek nr. 

CSMRTINFRA19 – Goedkeuring  

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan om beroep te doen op de opdrachtencentrale van 

Cipal dv voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s 

m.b.t. standaardsoftware aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, 

gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek 

CSMRTSOFT19) en voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst 

“Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19). 

 

 

10. Begroting 2019 – Gewone dienst – Upgrade van het administratief netwerk binnen de 

politiezone Pajottenland – Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – 

Goedkeuring  

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de upgrade van het administratief netwerk 

van de politiezone Pajottenland volgens bepaalde technische bepalingen. Er wordt een akkoord 

gevraagd om de opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

De uitgave zal geboekt worden op het artikel 330/123-11 van de gewone dienst van de begroting 2019 

en volgende dienstjaren. 

 

 

11. Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 – Voorstelling - Kennisname 

 

De beleidsmedewerker, Mevrouw Katrien Cosijns, zal een voorstelling geven over het nieuwe 

goedgekeurde Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025. Deze werd goedgekeurd op de Zonale 

Veiligheidsraad op 17/10/2019. 

 

 

12. Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 - Financiële impact/financieel plan – Goedkeuring 

 

Overeenkomstig art. 37 van de WGP wordt voorzien dat het zonaal veiligheidsplan, rekening houdend 

met het nationaal veiligheidsplan, wordt voorbereid door de zonale veiligheidsraad. De gedeelten van 

het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid 

ressorteren van de gemeenteraad of van de politieraad, worden voor akkoord voorgelegd aan de 

politieraad. 

 

Aan de Politieraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het financieel plan, gekoppeld aan het Zonaal 

Veiligheidsplan 2020-2025. 

 

 

13. Mededelingen 

 

 

14. Varia 

 

 



 

 

BESLOTEN ZITTING 

 


