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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 26 oktober 2020 om 14u00 

in de schuur van DE CAM te 1755 GOOIK (onder voorbehoud van strengere maatregelen opgelegd door de overheid 

inzake COVID-19). 
 

Op die manier kan iedereen fysiek deelnemen aan de vergadering en kunnen de nodige maatregelen genomen worden 

om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 

meter tussen elke persoon. Gelieve een mondmasker te dragen tot u plaats neemt en voor elke verplaatsing daarna, 

alsook uw handen te ontsmetten bij het betreden en verlaten van de vergaderzaal. 

 

 

AGENDA 
 

Openbare zitting  

 

¨ Logo PZ Pajottenland � Overhandigen logo aan politieraadsleden 

 

1. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 22/06/2020 � Goedkeuring 

2. Financiën - Begroting 2020 - Begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd. 31/07/2020 van de 

heer Gouverneur - Kennisname 

3. Financiën � Begroting 2020 � Begrotingswijziging 5 in de gewone dienst � Goedkeuring 

4. Financiën � Begroting 2020 � Begrotingswijziging 6 in de buitengewone dienst � Goedkeuring 

5. Financiën � Begroting 2021 � Goedkeuring 

6. Leningen ter financiering van het bestuur � Lastvoorwaarden � Goedkeuring 

7. Personeel � Mobiliteitscyclus � overzicht vacante plaatsen en invulling � Kennisname 

8. Personeel � Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen � Overzicht � Kennisname 

9. Personeel � Acties nav MTO 2019 � ontbijtvergadering met de korpschef - Kennisname 

10. Infrastructuur � Verkoop site Lennik � Aanpassing voorwaarden van de verkoop � Garantie huisvesting � 

Goedkeuring 

11. Infrastructuur � Nieuwbouw � Stand van zaken 

12. Infrastructuur - Kost kogelwerend glas - Goedkeuring 

13. Materiaal - Buitendienststelling  - Verkoop sluikstortcamera � Kennisname resultaat 

14. Materiaal � Sluikstortcamera � Inzet - Kennisname 



15. Materiaal � Buitendienststelling- Verkoop hoogwerker � Kennisname resultaat 

16. Materiaal � Hoogwerker � Verhuur - Kennisname 

17. Begroting 2020 � Buitengewone dienst � Aankoop van 1 anoniem voertuig, type BMW 320i Berline, voor 

de Korpschef binnen het raamcontract van de Federale Politie � Vaststellen technische bepalingen, de 

raming en de wijze van gunnen� Goedkeuring 

18. Mededelingen 

19. Varia 

 

Besloten zitting 

 

 

 

Namens het Politiecollege 

 

K. Reygaerts    Ph. Annys    M. Doomst 

Secretaris    Korpschef a.i.    Voorzitter 
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POLITIERAAD  

Zitting van 26/10/2020 – Toelichting bij de agenda 
 

Openbare Zitting 
 

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

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

 

Rekening houdende met de beperkte openbare zitting, wordt er beslist om na afloop van de zitting van de 

politieraad een beknopt verslag te verspreiden voor het publiek en de pers. 

 

1. Politieraad 26/10/2020 – 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. 

 

2. Politieraad 26/10/2020 – 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 26 oktober 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.  

 

3. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd.  22/06/2020 – Goedkeuring 

De notulen en zittingsverslag dd. 22/06/2020 worden goedgekeurd.  

 

4. Financiën - Begroting 2020 - Begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd. 

31/07/2020 van de heer Gouverneur - Kennisname 

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

begrotingswijziging 3 en 4 van het dienstjaar 2020 van de politiezone meegedeeld heeft. 

 

 

5. Financiën – Begroting 2020 – Begrotingswijziging 5 in de gewone dienst – Goedkeuring 
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Aan de Politieraad wordt voorgesteld de begrotingswijziging nr. 5 - gewone dienst van de begroting 

2020 goed te keuren. 

 
  volgens de 

oorspronkelijk
e begroting of 
de vorige 
wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2018 
 

 
1.853.361,39 

 

   
1.853.361,39 

 
(1) 

Resultaat begrotingsrekening 2019 43.527,55 0,00 0,00 43.527,55 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening 2019 1.896.888,94 0,00 0,00 1.896.888,94 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2020      

       
Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar 

 7.173.412,66 10.246,34 8.500,00 7.175.159,00  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  7.840.213,24 29.632,77 132.440,22 7.737.405,79  

       
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige  jaren 

 253.162,90 
76.414,39 

121.289,39 
10.162,49 

0,00 
44,64 

374.452,29 
86.532,24 

 

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

Uitgaven overboekingen  43.014,50 0,00 0,00 43.014,50  

       

       
Geraamd resultaat van de 
begroting 

2020 -533.066,57 91.740,47 -123.984,86 -317.341,24 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2020 

1.579.547,70  

 
 

6. Financiën – Begroting 2020 – Begrotingswijziging 6 in de buitengewone dienst – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de begrotingswijziging nr. 6 - buitengewone dienst van de 

begroting 2020 goed te keuren. 

 
  volgens de 

oorspronkelijk
e begroting of 

de vorige 
wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2018 

 
-370.549,68 

   
-370.549,68 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2019 -187.941,00 0,00 0,00 -187.941,00 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       
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Alg. resultaat begrotingsrekening         

(3) 
(geraamd/definitief) (*) 2019  -558.490,68 0,00 0,00 -558.490,68  

       

       
Begrotingswijziging 2020      

       
Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar 

 1.692.924,18 0,00 258.941,86 1.433.982,32  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  578.948,00 33.191,73 278.633,59 333.506,14  

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

Uitgaven vorige jaren  63.000,00 0,00 9.500,00 53.500,00  

       
Ontvangsten overboekingen  43.014,50 0,00 0,00 43.014,50  

Uitgaven overboekingen  531.500,00 0,00 0,00 531.500,00  

       

       
Geraamd resultaat van de 
begroting 

2020 562.490,68 -33.191,73 -29.191,73 558.490,68 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2020 

0,00 (5) 

 
 

7. Financiën – Begroting 2021 - Goedkeuring 

 
Aan de Politieraad wordt voorgesteld de begroting 2021 goed te keuren. 
 

- in het algemeen (gewone dienst) 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 1.579.547,70 

  

Begroting 2021  Saldo  

    
Ontvangsten eigen dienstjaar 7.503.939,39   
Uitgaven eigen dienstjaar 8.244.045,48 -740.106,09  
    
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00   
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 61.873,88 -61.873,88  
    
Ontvangsten overboekingen 200.000,00   
Uitgaven overboekingen 200.000,00 0,00  
    

Geraamd resultaat van de begroting 2021 (+ of ) -801.979,97 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 777.567,73 

 
 

- in het algemeen (buitengewone dienst) 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 0,00 

  

Begroting 2021  Saldo  
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Ontvangsten eigen dienstjaar 542.090,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 623.590,00 -81.500,00  
    
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2020) 0,00   
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2020) 0,00 0,00  
    
Ontvangsten overboekingen 200.000,00   
Uitgaven overboekingen 118.500,00 81.500,00  
    

  

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 0,00 

 
- in het bijzonder: 

 Gemeentelijke toelage BEVER : 202.757,16 € 
 Gemeentelijke toelage GALMAARDEN : 915.255,67 € 
 Gemeentelijke toelage GOOIK : 1.007.937,58 € 
 Gemeentelijke toelage HERNE : 812.366,92 € 
 Gemeentelijke toelage LENNIK : 1.126.083,88 € 
 Gemeentelijke toelage PEPINGEN : 518.820,72 € 
 
 

8. Leningen ter financiering van het bestuur – Lastvoorwaarden – Goedkeuring 

Aan de Politieraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen over de voorliggende consultatienota en 
de raming voor de opdracht “Lening ter financiering van het bestuur”, opgesteld door de bijzonder 

rekenplichtige. De voorwaarden van de opdracht worden vastgesteld zoals voorzien in de 
consultatienota. De raming van de uitgave bedraagt € 47 448. 
 
 

9. 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 2020-03 

· 1 INP voor de lokale recherchedienst/team jeugd en gezin + 1 INP wervingsreserve => werd 
ingevuld  

· 2 functies voor agent van politie -> 1 functie werd ingevuld vanaf 01/01/2021 en de procedure 
via externe werving voor 1 vacante functie is nog lopende  

· 2 INP dienst interventie => geen kandidaten 
 
· Mobiliteitscyclus 2020-04 

· 1 HINP recherche/team omgeving  
· 1 calog niveau C dienst boekhouding 
· 1 INP dienst interventie 

 
 

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

 
Aanwerving: 
· 2 INP dienst recherche team jeugd en gezin vanaf 01/11/2020 
· 1 calog niveau B – Teamchef personeel vanaf 01/09/2020 
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· 1 agent van politie vanaf 01/01/2021 

 
Interne verschuivingen 
· Herplaatsing van 1 INP als diensthoofd naar de dienst verkeer vanaf 1/11/2020  
· Personeel – Herplaatsing van 1 calog niveau C van dienst wijk naar Team Ops/LRIC 
· Herplaatsing van 1 INP wijk Gooik naar wijk Pepingen vanaf 01/11/2020. 

 
Op de volgende politieraad zal een aangepaste personeelsformatie en organogram voorgesteld 
worden.  
 
 

11. Personeel – Acties nav MTO 2019 – ontbijtvergadering met de korpschef - Kennisname 

 
Eén van de aandachtspunten uit het medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO), was het gebrek 
aan loopbaanbegeleiding. Daarnaast werd vastgesteld dat de interne communicatie nog beter kan. 
Daarom heeft de korpschef beslist om, samen met de beleidsmedewerker, een gesprek te voeren 
met de medewerkers zodat hij een beter inzicht krijgt in de behoeften naar loopbaanbegeleiding en 
om te kijken hoe elke medewerker de interne communicatie ervaart.  
 
 

12. Infrastructuur – Verkoop site Lennik – Aanpassing voorwaarden van de verkoop – Garantie 

huisvesting – Goedkeuring 

 
De Politieraad heeft, in zitting dd. 22/06/2020, beslist 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 met volgende 
voorwaarden:  
 
· het geschatte bedrag van 531.500,00 € wordt weerhouden als minimumverkoopprijs (volgens het 

schattingsverslag ontvangen van de heer Peter Desmecht dd. 29/01/2020); 
· de site wordt verkocht in zijn geheel (administratief gebouw) en in de staat waarin het zich 

bevindt. 
 
Aan de Politieraad zal worden voorgesteld om een bijkomende voorwaarde te stellen betreffende de 
verkoop van het administratief rijkswachtgebouw, gelegen Alfred Algoetstraat 75 te 1750 LENNIK, 
kadastraal gekend afdeling 1, sectie E, nr. 0141 E2, namelijk: 
 
· dat het pand nog verder zal gebruikt worden door de Politiezone Pajottenland maximaal tot en 

met 30 juni 2021, mits betaling van een maandelijkse vergoeding na ondertekening van de akte 
bij de notaris;  

· deze overeenkomst verlengbaar is met telkens 1 maand, met een absolute maximumtermijn tot 
31 december 2021; 

· dat de politiezone Pajottenland ook vroeger uit het pand kan mits een kennisgeving 1 maand voor 
het verlaten van het pand. 

 
 

13. Infrastructuur – Nieuwbouw – Stand van zaken 

 
De korpschef geeft een stand van zaken ter zitting.  
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14. Infrastructuur - Kost kogelwerend glas - Goedkeuring 

 
Volgens de Ministeriële omzendbrief GPI 91 dd. 30/04/2019 over de ’Minimale normen voor 

beveiliging van het onthaal’ moet het beveiligingsconcept « onthaal » vooral het onthaalpersoneel 
beschermen en ervoor moet zorgen dat zij zich indien nodig in veiligheid kunnen brengen.  
 
De voorzieningen, bepaald in deze GPI 91, dienen getroffen te worden door de aannemer, volgens 
de voorwaarden uit het DBF-contract. 
 
Daarnaast vraagt de politiezone, volgens de voorwaarden opgelegd in de GPI 91, om ook extra 
kogelwerend glas te voorzien aan het hoekraam van de onthaalruimte om de veiligheid te kunnen 
garanderen. Dit houdt een extra kost in voor de politiezone omdat dit moet gebeuren op specifieke 
vraag van de politiezone. 
 
Aan de Politieraad zal gevraagd worden akkoord te gaan met deze extra kost voor een geraamd 
bedrag van max 40.000,00 €. 
 
 

15. Materiaal - Buitendienststelling  - Verkoop sluikstortcamera – Kennisname resultaat 

 
De verkoop van de sluikstortcamera werd, in het kader van het systeem van aanbieding onder gesloten 
omslag, via onderstaande kanalen kenbaar gemaakt: 
 
· Communicatie naar andere politiezones 
· bekendmaking via de website van de politiezone en van de gemeenten die behoren tot de politiezone  
· bekendmaking via het infoblad van de gemeenten die behoren tot de politiezone 
· verkoop via tweedehandssites 
 
Er werden geen biedingen ontvangen.  
 
 

16. Materiaal – Sluikstortcamera – Inzet - Kennisname 

 
De sluikstortcamera zal voornamelijk ingezet worden voor evenementen. De bedoeling is dit verder 
projectmatig uit te werken. Hij kan ook nog worden ingezet voor sluikstorten, maar daar wordt de 
procedure i.s.m. de omgevingsambtenaren uitgewerkt. 
 
 

17. Materiaal – Buitendienststelling- Verkoop hoogwerker – Kennisname resultaat 

 
De verkoop van de hoogwerker werd, in het kader van het systeem van aanbieding onder gesloten 
omslag, via onderstaande kanalen kenbaar gemaakt: 
 
· Communicatie naar andere politiezones 
· bekendmaking via de website van de politiezone en van de gemeenten die behoren tot de politiezone  
· bekendmaking via het infoblad van de gemeenten die behoren tot de politiezone 
· verkoop via tweedehandssites 
 
Er werden geen biedingen ontvangen.  
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18. Materiaal – Hoogwerker – Verhuur - Kennisname 

 
Rekening houdende dat er geen biedingen ontvangen zijn voor de camera, dient de hoogwerker 
behouden te worden en is deze nodig om de niet verkochte camera te kunnen ophangen. Daarnaast 
worden de mogelijkheden onderzocht hoe de hoogwerker kan verhuurd worden.  
 
 

19. Begroting 2020 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 anoniem voertuig, type BMW 320i 

Berline, voor de Korpschef binnen het raamcontract van de Federale Politie – Vaststellen 

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

 
Aan de Politieraad zal gevraagd worden akkoord te gaan met de aankoop van een nieuw anoniem 
voertuig, type BMW 320i Berline, ten behoeve van de Korpschef politiezone Pajottenland binnen het 
raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2016 R3 004, perceel 16. 
 
 

20. Mededelingen 

 
 

21. Varia 

 

 

Besloten zitting 
 

 
 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  
 
 
Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 

 


