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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 22 juni 2020 om 14u00. 
 

Rekening houdende met de maatregelen die moeten gevolgd worden inzake COVID-19, zal de politieraad uitzonderlijk 

digitaal doorgaan waarbij ENKEL de leden van het politiecollege fysiek deelnemen aan de vergadering. De  

politieraadsleden zelf vergaderen ONLINE via de toepassing Microsoft Teams. Zij zullen de politieraad kunnen 

volgen via een doorgestuurde link.  

 

 

Naar aanleiding van de pandemie COVID-19 dient de politieraad georganiseerd te worden zonder aanwezigheid 

van publiek of pers, onverminderd het beginsel van openbaarheid van de zitting conform art. 25/6 WGP. Na 

afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid voor het publiek en de pers. 

 
 

AGENDA 
 

 

Openbare zitting  

 

1. Politieraad 22/06/2020 – Beperking van de openbaarheid - Besluit van de voorzitter van de 

politieraad van de PZ Pajottenland tot organisatie van een zitting van de politieraad zonder 

publiek en pers tijdens federale fase voor de strijd tegen COVID-19 – Bekrachting besluit 

Burgemeester-Voorzitter 

2. Politieraad 22/06/2020 – Organiseren van een digitale vergadering via videoconferencing voor de 

politieraadsleden in de strijd tegen het Corona-virus (Covid 19) – Bekrachtiging besluit 

Burgemeester-Voorzitter 

3. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 30/03/2020 – Goedkeuring 

4. Principebeslissingen politiecollege 30/03/2020 ten gevolge van COVID-19 - Bekrachtigingen 

4.1  Financiën – Begroting 2020 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Besluit bij 

hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 30/03/2020 - Bekrachtiging 

4.2 Financiën – Begroting 2020 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst – Besluit bij 

hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 30/03/2020 – Bekrachtiging 

4.3 Begroting 2020 – Buitengewone dienst – Aankoop van vijfentwintig (25) vaste werkstations 

(PC, scherm, toetsenbord, muis) – Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze 



van gunnen – Besluit bij hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 30/03/2020 

- Bekrachtiging 

4.4 Begroting 2020 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 wijkvoertuig, type VW Caddy, voor 

de wijk Gooik binnen het raamcontract van de Federale Politie en 1 bijkomende carkit voor 

de radiopost MTP6650 binnen raamcontract ASTRID– Vaststellen technische bepalingen, de 

raming en de wijze van gunnen– Besluit bij hoogdringendheid – Principebeslissing 

politiecollege dd. 30/03/2020 - Bekrachtiging 

4.5 Begroting 2020 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 wijkvoertuig, type VW Caddy, voor 

de wijk Herne binnen het raamcontract van de Federale Politie en 1 bijkomende carkit voor 

de radiopost MTP6650 binnen raamcontract ASTRID– Vaststellen technische bepalingen, de 

raming en de wijze van gunnen– Besluit bij hoogdringendheid – Principebeslissing 

politiecollege dd. 30/03/2020 - Bekrachtiging 

4.6 Begroting 2020 – Gewone dienst – Leasing fietsen ten behoeve van de personeelsleden van 

de politiezone voor een periode van 4 jaar – Vaststellen technische bepalingen, de raming en 

de wijze van gunnen - Besluit bij hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 

30/03/2020 - Bekrachtiging 

5. Financiën - Begroting 2020 - Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd. 

18/05/2020 van de heer Gouverneur - Kennisname 

6. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone Pajottenland 

voor het jaar 2019 – Goedkeuring 

7. Financiën – Begrotingswijziging 3 in de gewone dienst – Goedkeuring 

8. Financiën – Begrotingswijziging 4  in de buitengewone dienst – Goedkeuring 

9. Materiaal – Buitendienststelling - Verkoop en vaststelling van de verkoopsvoorwaarden 

sluikstortcamera – Kennisname beslissing politiecollege   

10. Materiaal – Buitendienststelling - Verkoop en vaststelling verkoopvoorwaarden van één voertuig – 

Mercedes Sprinter hoogwerker – Goedkeuring 

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

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

13. Infrastructuur – Archeologie - Stand van zaken 

14. Infrastructuur – Aanvangsbevel nieuwbouw – Stand van zaken – Kennisname 

15. Infrastructuur – Schattingsverslagen site Lennik (administratief rijkswachtgebouw) –Kennisname 

16. Infrastructuur - Verkoop site Lennik (administratief rijkswachtgebouw) - Vaststellen van de 

voorwaarden inzake de verkoop van de site Lennik toebehorend aan de politiezone – Goedkeuring 

17. Infrastructuur – Schattingsverslagen site Kester (administratief rijkswachtgebouw) –Kennisname 

18. Infrastructuur - Verkoop site Kester (administratief rijkswachtgebouw) - Vaststellen van de 

voorwaarden inzake de verkoop van de site Lennik toebehorend aan de politiezone – Goedkeuring 

19. Haviland Intercommunale - Algemene vergadering dd 17 juni 2020  - Verlenen van een mandaat aan de 

vertegenwoordiger van de PZ Pajottenland voor het goedkeuren van de agendapunten – Besluit Politiecollege 

29/05/2020 bij hoogdringendheid - Bekrachtiging 

20. Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 – Schrijven Minister van Justitie en Minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken met als referte ZVPPZS2019 – Goedkeuring – Kennisname 

21. Mededelingen 

22. Varia 

 

Besloten zitting 

 

 

 

Namens het Politiecollege 



 

K. Reygaerts    Ph. Annys    M. Doomst 

Secretaris    Korpschef a.i.    Voorzitter 



 

Lokale Politie Pajottenland 5405 

(Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) 

 

POLITIERAAD - Zitting van 22/06/2020 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD 

PZ PAJOTTENLAND 

 
 

 
 

Naar aanleiding van de pandemie COVID-19 dient de politieraad georganiseerd te worden zonder 

aanwezigheid van publiek of pers, onverminderd het beginsel van openbaarheid van de zitting conform 

art. 25/6 WGP. Na afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid voor 

het publiek en de pers. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

 

1. Politieraad 22/06/2020 – Beperking van de openbaarheid - Besluit van de voorzitter van de 

politieraad van de PZ Pajottenland tot organisatie van een zitting van de politieraad zonder publiek en 

pers tijdens federale fase voor de strijd tegen COVID-19 – Bekrachting besluit Burgemeester-Voorzitter 

 

Rekening houdende met de maatregelen die werden opgelegd inzake COVID-19, heeft de Burgemeester-

Voorzitter een besluit getroffen dat de zitting van de politieraad zal doorgaan zonder aanwezigheid van publiek 

of pers, onverminderd het beginsel van openbaarheid van de zitting conform art. 25/6 WGP. Na afloop van de 

zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid voor het publiek en de pers. 

 

De Politieraad zal deze beslissing van de Burgemeester-Voorzitter dienen te bekrachtigen.  

 

 

2. Politieraad 22/06/2020 – Organiseren van een digitale vergadering via videoconferencing voor de 

politieraadsleden in de strijd tegen het Corona-virus (Covid 19) – Bekrachtiging besluit Burgemeester-

Voorzitter 

 

Rekening houdende met de maatregelen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, 

werd door de Voorzitter-Burgemeester beslist om de politieraad van 22 juni 2020 uitzonderlijk digitaal te laten 

plaatsvinden waarbij enkel de leden van het politiecollege fysiek deelnemen aan de vergadering. De 

politieraadsleden vergaderen online via de toepassing Microsoft Teams.  

 

De Politieraad zal deze beslissing van de Burgemeester-Voorzitter dienen te bekrachtigen.  

 

 

3. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 30/03/2020 – Goedkeuring 

 

De notulen en zittingsverslag dd. 30/03/2020 worden goedgekeurd.  

 

 

4. Principebeslissingen politiecollege 30/03/2020 ten gevolge van COVID-19 - Bekrachtigingen 



 

De Voorzitter verwijst naar de politieraad van 30/03/2020 die is doorgegaan d.m.v. videoconferentie gelet de 

COVID-19 situatie. Hierbij werden enkel de strikt noodzakelijke agendapunten geagendeerd om reden dat er 

op dat moment nog geen officiële richtlijnen terzake voorhanden waren.  

 

De provinciale afdeling van federaal bestuurlijk toezicht adviseerde toen dat het Politiecollege een 

principebeslissing kon nemen over enkele politieraadsbeslissingen die geen uitstel verdragen, in het belang 

van de continuïteit. Deze punten dienden tijdens de volgende zitting van de politieraad bekrachtigd te worden. 

 

De volgende punten zijn, bij wijze van uitzondering en in overleg met de toezichthoudende overheid, beslist 

door het politiecollege ingevolge de toenmalige Covid-19-situatie en de daarmee gepaard gaande 

uitzonderlijke maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad/Federale Regering: 

 

 

4.1. Financiën – Begroting 2020 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Besluit bij 

hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 30/03/2020 - Bekrachtiging 

 

Bij wijze van uitzondering en in overleg met de toezichthoudende overheid, werd een beslissing genomen in 

hoogdringendheid door het politiecollege op 30 maart 2020 ingevolge de toenmalige Covid-19-situatie en de 

daarmee gepaard gaande uitzonderlijke maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad/Federale Regering. 

 

Het Politiecollege heeft, in hoogdringendheid, beslist om akkoord te gaan met de begrotingswijziging nr. 1 - 

gewone dienst van de begroting 2020.  

 

Aan de Politieraad wordt gevraagd om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het politiecollege van 

30 maart 2020 te bekrachtigen, houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 - gewone dienst 

van de begroting 2020. 

 

 

4.2. Financiën – Begroting 2020 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst – Besluit bij 

hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 30/03/2020 - Bekrachtiging 

 

Bij wijze van uitzondering en in overleg met de toezichthoudende overheid, werd een beslissing genomen in 

hoogdringendheid door het politiecollege op 30 maart 2020 ingevolge de toenmalige Covid-19-situatie en de 

daarmee gepaard gaande uitzonderlijke maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad/Federale Regering. 

 

Het Politiecollege heeft, in hoogdringendheid, beslist om akkoord te gaan met de begrotingswijziging nr. 2 - 

buitengewone dienst van de begroting 2020.  

 

Aan de Politieraad wordt gevraagd om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het politiecollege van 

30 maart 2020 te bekrachtigen, houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone 

dienst van de begroting 2020. 

 
 

4.3. Begroting 2020 – Buitengewone dienst – Aankoop van vijfentwintig (25) vaste werkstations (PC, 

scherm, toetsenbord, muis) – Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Besluit 

bij hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 30/03/2020 - Bekrachtiging 

 

Volgens de meerjarenplanning dienen er 25 vaste werkstations – bestaande uit een vaste desktop en uitgerust 



met een scherm, een toetsenbord en een optische muis – aangekocht te worden, ter vervanging van oudere 

toestellen.  

 

Bij wijze van uitzondering en in overleg met de toezichthoudende overheid, werd een beslissing genomen in 

hoogdringendheid door het politiecollege op 30 maart 2020 ingevolge de toenmalige Covid-19-situatie en de 

daarmee gepaard gaande uitzonderlijke maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad/Federale Regering. 

 

Het Politiecollege heeft, in hoogdringendheid, beslist om akkoord te gaan met de aankoop van vijfentwintig 

(25) vaste werkstations (PC, scherm, toetsenbord, muis) binnen het raamcontract van VERA, toegewezen aan 

de firma ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt of binnen het raamcontract van Cipal, toegewezen aan de 

firma Centralpoint België nv, Wingepark 5B, 3110 Rotselaar.  

 

Aan de Politieraad wordt gevraagd om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het politiecollege van 

30 maart 2020 te bekrachtigen, houdende de goedkeuring van de aankoop van vijfentwintig (25) vaste 

werkstations (PC, scherm, toetsenbord, muis) binnen het raamcontract van VERA, toegewezen aan de firma 

ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt of binnen het raamcontract van Cipal, toegewezen aan de firma 

Centralpoint België nv, Wingepark 5B, 3110 Rotselaar. Akkoord te gaan dat de investering zal voorzien 

worden op het artikel 330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2020 voor een geraamd bedrag 

van € 39.492,30 incl. BTW. 

 

 

4.4. Begroting 2020 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 wijkvoertuig, type VW Caddy, voor de 

wijk Gooik binnen het raamcontract van de Federale Politie en 1 bijkomende carkit voor de radiopost 

MTP6650 binnen raamcontract ASTRID– Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van 

gunnen– Besluit bij hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 30/03/2020 - Bekrachtiging 

 

De politiezone wenst een wijkvoertuig aan te kopen voor de wijk Gooik. Deze aankoop kadert in het 

vooropgestelde vervangingsplan van het voertuig, gelet op het intensief gebruik. Daarnaast dient ook een 

bijkomende carkit voorzien te worden om de radiopost MTP6650 in het nieuwe wijkvoertuig te kunnen 

bevestigen. 

 

Bij wijze van uitzondering en in overleg met de toezichthoudende overheid, werd een beslissing genomen in 

hoogdringendheid door het politiecollege op 30 maart 2020 ingevolge de toenmalige Covid-19-situatie en de 

daarmee gepaard gaande uitzonderlijke maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad/Federale Regering. 

 

Het Politiecollege heeft, in hoogdringendheid, beslist om akkoord te gaan met de aankoop van een nieuw 

wijkvoertuig, type VW Caddy, voor wijk Gooik binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het 

nummer Procurement 2017 R 3 122 en de aankoop van een bijkomende carkit voor de radiopost MTP6650 

binnen het raamcontract CD-MP-OO-60 van de firma ASTRID NV bij de firma Securitas NV, Sint-

Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek. 

 

Aan de Politieraad wordt gevraagd om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het politiecollege van 

30 maart 2020 te bekrachtigen, houdende de goedkeuring van de aankoop van een nieuw wijkvoertuig, type 

VW Caddy, voor wijk Gooik binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 

2017 R 3 122 volgens de vermelde technische eisen. De opdracht zal gegund worden volgens de open 

offerteaanvraag met bestek nr. Procurement 2017 R 3 122 voor de aankoop en onderhoud van politie en 

anonieme voertuigen in opdrachtencentrale, gegund aan de firma D’Ieteren Services NV, Maliestraat 50, 1050 

Kortenberg; 

 



Aan de Politieraad wordt gevraagd om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het politiecollege van 

30 maart 2020 te bekrachtigen, houdende de goedkeuring van de aankoop van een bijkomende carkit voor de 

radiopost MTP6650 ingebouwd in het nieuwe wijkvoertuig, voor wijk Gooik binnen het raamcontract CD-

MP-OO-60 van de firma ASTRID NV bij de firma Securitas NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-

Heembeek. 

 

 

4.5. Begroting 2020 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 wijkvoertuig, type VW Caddy, voor de 

wijk Herne binnen het raamcontract van de Federale Politie en 1 bijkomende carkit voor de radiopost 

MTP6650 binnen raamcontract ASTRID– Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van 

gunnen– Besluit bij hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 30/03/2020 - Bekrachtiging 

 

De politiezone wenst een wijkvoertuig aan te kopen voor de wijk Herne. Deze aankoop kadert in het 

vooropgestelde vervangingsplan van het voertuig, gelet op het intensief gebruik. Daarnaast dient ook een 

bijkomende carkit voorzien te worden om de radiopost MTP6650 in het nieuwe wijkvoertuig te kunnen 

bevestigen. 

 

Bij wijze van uitzondering en in overleg met de toezichthoudende overheid, werd een beslissing genomen in 

hoogdringendheid door het politiecollege op 30 maart 2020 ingevolge de toenmalige Covid-19-situatie en de 

daarmee gepaard gaande uitzonderlijke maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad/Federale Regering. 

 

Het Politiecollege heeft, in hoogdringendheid, beslist om akkoord te gaan met de aankoop van een nieuw 

wijkvoertuig, type VW Caddy, voor wijk Herne binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het 

nummer Procurement 2017 R 3 122 en de aankoop van een bijkomende carkit voor de radiopost MTP6650 

binnen het raamcontract CD-MP-OO-60 van de firma ASTRID NV bij de firma Securitas NV, Sint-

Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek. 

 

Aan de Politieraad wordt gevraagd om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het politiecollege van 

30 maart 2020 te bekrachtigen, houdende de goedkeuring van de aankoop van een nieuw wijkvoertuig, type 

VW Caddy, voor wijk Herne binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 

2017 R 3 122 volgens de vermelde technische eisen.  

 

De opdracht zal gegund worden volgens de open offerteaanvraag met bestek nr. Procurement 2017 R 3 122 

voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale, gegund aan de firma 

D’Ieteren Services NV, Maliestraat 50, 1050 Kortenberg; 

 

Aan de Politieraad wordt ook gevraagd om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het politiecollege 

van 30 maart 2020 te bekrachtigen, houdende de goedkeuring van de aankoop van een bijkomende carkit voor 

de radiopost MTP6650 ingebouwd in het nieuwe wijkvoertuig, voor wijk Herne binnen het raamcontract CD-

MP-OO-60 van de firma ASTRID NV bij de firma Securitas NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-

Heembeek. 

 

 

4.6. Begroting 2020 – Gewone dienst – Leasing fietsen ten behoeve van de personeelsleden van de 

politiezone voor een periode van 4 jaar – Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van 

gunnen - Besluit bij hoogdringendheid – Principebeslissing politiecollege dd. 30/03/2020 - Bekrachtiging 

 

De Voorzitter en de korpschef geven een toelichting over het dossier en verwijzen naar het bijzonder bestek 

2020/01 betreffende het afsluiten van een leasingcontract voor fietsen ten behoeve van de personeelsleden. 



 

De politiezone wenst meer werknemers op de fiets te krijgen voor hun woon-werkverkeer en wenst hiermee 

bovendien ook de fitheid en gezondheid van haar werknemers te verbeteren. Daarom werd – op basis van een 

rondvraag naar de interesse bij het personeel – een project opgestart voor het leasen van fietsen. 

 

Bij wijze van uitzondering en in overleg met de toezichthoudende overheid, werd een beslissing genomen in 

hoogdringendheid door het politiecollege op 30 maart 2020 ingevolge de toenmalige Covid-19-situatie en de 

daarmee gepaard gaande uitzonderlijke maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad/Federale Regering. 

 

Het Politiecollege heeft, in hoogdringendheid, beslist om akkoord te gaan met het “leasen van fietsen ten 

behoeve van de personeelsleden voor een periode van 4 jaar” via onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Aan de Politieraad zal gevraagd worden akkoord te gaan om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door 

het politiecollege van 30 maart 2020 te bekrachtigen, houdende de goedkeuring met de “leasing van fietsen 

ten behoeve van de personeelsleden voor een periode van 4 jaar” via onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

 

5. Financiën - Begroting 2020 - Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd. 18/05/2020 

van de heer Gouverneur - Kennisname 

 

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

begrotingswijziging 1 en 2 van het dienstjaar 2020 van de politiezone meegedeeld heeft.  

 

 

6. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone Pajottenland voor 

het jaar 2019 – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van 

de zone Pajottenland voor het dienstjaar 2019 te verifiëren en aan te nemen.  

 

 

7. Financiën – Begrotingswijziging 3 in de gewone dienst – Goedkeuring 

 

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

2020 goed te keuren. 

 

 

8. Financiën – Begrotingswijziging 4  in de buitengewone dienst – Goedkeuring 

 

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

begroting 2020 goed te keuren. 

 

 

9. Materiaal – Buitendienststelling - Verkoop en vaststelling van de verkoopsvoorwaarden 

sluikstortcamera – Kennisname beslissing politiecollege   

 

Rekening houdende met het delegatiebesluit, heeft het Politiecollege van 22/04/2020 de beslissing genomen 



om de sluikstortcamera buiten dienst te stellen en te verkopen.   

 

De gestelde verkoopsvoorwaarden zijn : 

· Het device wordt verkocht in de staat zoals deze zich bevindt zonder waarborg voor zichtbare noch 

voor onzichtbare gebreken. 

· De minimumprijs wordt vastgelegd op 4.000,00 €. 

· Aan deze verkoop zal de nodige bekendheid worden gegeven. 

· Het device wordt verkocht aan degene die het hoogste bod uitbrengt. 

 

 

10. Materiaal – Buitendienststelling- verkoop en vaststelling verkoopvoorwaarden van één voertuig – 

Mercedes Sprinter hoogwerker – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad zal voorgesteld worden om het voertuig Mercedes Sprinter - hoogwerker te verkopen.  

 

De gestelde verkoopsvoorwaarden zijn : 

· Het voertuig wordt verkocht in de staat zoals deze zich bevindt zonder waarborg voor zichtbare noch 

voor onzichtbare gebreken. 

· De minimumprijs wordt vastgelegd op 30.000,00 €. 

· Aan deze verkoop zal de nodige bekendheid worden gegeven. 

· Het voertuig wordt verkocht aan degene die het hoogste bod uitbrengt. 

 

Bij het ontbreken van een bod van minimum 30.000 € zal aan het politiecollege delegatie dienen te worden 

verleend om een lagere minimum verkoopprijs vast te stellen. 

 

De verkoop van de hoogwerker, zal in het kader van het systeem van aanbieding onder gesloten omslag via 

onderstaande kanalen kenbaar gemaakt worden: 

Ø Communicatie naar andere politiezones 

Ø bekendmaking via de website van de politiezone en van de gemeenten die behoren tot de politiezone  

Ø bekendmaking via het infoblad van de gemeenten die behoren tot de politiezone 

Ø verkoop via tweedehandssites 

 

 

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 2019-05 

o Schrapping van de bediening van HINP, dagcoördinator 

o 1 bediening van 1 HINP terreinofficier (in plaats van dagcoördinator) -> geen kandidaten 

o 1 bediening van 1 HINP diensthoofd verkeer -> geen kandidaten 

o 1 bediening van inspecteur voor de dienst interventie -> 1 INP (aanwerving) 

 

· Mobiliteitscyclus 2020-01 

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

o 1 bediening van agent van politie 

o 1 bediening van 1 calog niveau B – Teamchef personeel 

 



· Mobiliteitscyclus 2020-02 

o 1 bediening van 1 INP interventie  

o 1 bediening van agent van politie 

o 1 bediening van 1 calog niveau B – Teamchef personeel (+ ook externe werving) 

 

· Externe werving 

o 1 bediening van 1 calog niveau C (contractueel voor bepaalde duur) – functie calltaker 

o 2 functies van agent van politie 

 

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

 
Aanwerving: 

- 1 CP Dienst interventie en noodhulp/IGPZ/Information Officer (vanaf 1 maart 2020) 

- 1 agent van politie (vanaf 01/01/2020) 

- 1 calog niveau C vanaf 01/01/2020 (calltaker) 

- 1 calog niveau C vanaf 01/04/2020 (tweede functie voor calltaker - tijdelijke functie)  

- 1 HINP Terreinofficier vanaf 01/07/2020 

- 1 INP bij de dienst interventie vanaf 01/09/2020 (vroegere agent van politie die nu meedoet voor de 

opleiding van INP) 

 

Interne verschuivingen 

- Verschuiving van 1 calog A beleidsmedewerker van PLIF naar de korpsleiding 

- Aanstelling van 1 INP als waarnemend diensthoofd verkeer vanaf 1 februari 2020. 

- Aanstelling van 1 INP bij de dienst jeugd en gezin (voltijds) 

- Stopzetting hoger ambt van twee personeelsleden 

 

De korpschef is eind dit jaar van plan een aangepaste personeelsformatie en organogram voor te stellen aan de 

politieraad.  

 

 

13. Infrastructuur – Archeologie – Kennisname 

 

De korpschef geeft aan dat de archeologiewerken zijn doorgegaan van 12/02/2020 tem 26/02/2020. De dienst 

archeologie maakt nu haar rapport op met haar bevindingen. Volgens de eerste informatie blijkt dat er geen 

waardevolle zaken gevonden zijn.  

 

 

14. Infrastructuur – Aanvangsbevel nieuwbouw – Stand van zaken – Kennisname 

 

De korpschef bespreekt de stand van zaken in het dossier infrastructuur. Dankzij dialoog hebben we vele 

stappen gezet in de goede richting, wat geleid heeft tot de start van de werken. 

 

Er wordt momenteel ook onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om parkings aan te leggen voor het 

personeel op het restperceel.  

 

 

15. Infrastructuur – Schattingsverslagen site Lennik (administratief rijkswachtgebouw) –Kennisname 

 



De Politieraad neemt kennis van het schattingsverslag voor het administratief rijkswachtgebouw te Lennik. 

 

 

16. Infrastructuur - Verkoop site Lennik (administratief rijkswachtgebouw) - Vaststellen van de 

voorwaarden inzake de verkoop van de site Lennik toebehorend aan de politiezone – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad zal gevraagd worden akkoord te gaan om het administratief rijkswachtgebouw, gelegen 

Alfred Algoetstraat 75 te 1750 LENNIK, kadastraal gekend afdeling 1, sectie E, nr. 0141 E2, met een 

oppervlakte, volgens opmeting van 4 a 12 ca en eigendom van de Politiezone Pajottenland, Bruneaustraat 101 

te 1755 GOOIK te verkopen via een openbare verkoop.  

 

De oppervlakte bedraagt ongeveer 4 a 12 ca. Het onroerend goed is gelegen in woongebied met landelijk 

karakter. Het onroerend goed komt niet voor op de lijst van het onroerend erfgoed. De site wordt verkocht in 

zijn geheel en in de staat waarin het zich bevindt. Het achtergelegen appartementencomplex behoort hier niet 

toe en werd voorheen afgesplitst.  

 

 

17. Infrastructuur – Schattingsverslagen site Kester (administratief rijkswachtgebouw) –Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van het schattingsverslag voor het administratief rijkswachtgebouw te Kester. 

 

 

18. Infrastructuur - Verkoop site Kester (administratief rijkswachtgebouw) - Vaststellen van de 

voorwaarden inzake de verkoop van de site Lennik toebehorend aan de politiezone – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad zal gevraagd worden om het administratief rijkswachtgebouw, gelegen te Kester, 

Bruneaustraat 101, kadastraal gekend als Gooik, afdeling 3, Kester, Sectie D, deel nummer 335 H 2, met een 

oppervlakte, volgens opmeting van 9 a 41 ca en eigendom van de Politiezone Pajottenland, Bruneaustraat 101 

te 1755 GOOIK te verkopen via een openbare verkoop.  

 

De oppervlakte bedraagt ongeveer 9 a 41 ca. Het onroerend goed is gelegen in woongebied met landelijk 

karakter. Het onroerend goed komt niet voor op de lijst van het onroerend erfgoed. De site wordt verkocht in 

zijn geheel en in de staat waarin het zich bevindt.  

 

Aan de koper van de site Kester, zal als voorwaarde opgelegd worden, dat de huisvesting van de 

personeelsleden in de site Kester dient gegarandeerd te blijven tot de verhuis naar de nieuwbouw. 

 

 

19. Haviland Intercommunale - Algemene vergadering dd 17 juni 2020  - Verlenen van een mandaat aan 

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

Politiecollege 29/05/2020 bij hoogdringendheid - Bekrachtiging 

 

De algemene vergadering van Haviland wordt georganiseerd vóór de zitting van de politieraad. Om die reden 

werd in het politiecollege reeds een beslissing genomen bij hoogdringendheid.  

 

Aan de politieraad zal gevraagd worden de beslissing van het Politiecollege, te bekrachtigen houdende de 

goedkeuring van de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 17 juni 

2020 en de vertegenwoordiger van de politiezone te mandateren om de agendapunten op de gewone algemene 

vergadering van Haviland Intercommunale dd. 17 juni 2020 goed te keuren. 



.  

 

 

20. Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 – Schrijven Minister van Justitie en Minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken met als referte ZVPPZS2019 – Goedkeuring – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van het schrijven van Minister van Justitie en Minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken waarin wordt meegedeeld dat het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 wordt goedgekeurd.  

 

 

21. Mededelingen 

 

 

22. Varia 

 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 
 

 

 

 


