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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 14 december 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. Zij zullen 

aanwezig zijn in de raadszaal van het gemeentehuis van Galmaarden en van daaruit de politieraad volgen.  

 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 14/12/2020 – 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 14/12/2020 – 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. 26/10/2020 – Goedkeuring 

4. Financiën - Begroting 2020 - Begrotingswijzigingen nr. 5 en 6 - Besluit goedkeuring dd. 13/11/2020 van de 

heer Gouverneur - Kennisname 

5. PZ Pajottenland - Meerjarenplanning 2020-2025 - Wijziging visietekst – Bespreking en goedkeuring 

6. Pz Pajottenland - Personeel – Wijziging van de personeelsformatie, organogram en functiebeschrijvingen 

van de politiezone PAJOTTENLAND – Bespreking en goedkeuring  



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

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

9. Gemeenschappelijke aankoop elektriciteit – Machtiging gemeente Gooik tot aanstelling VEB als 

aankoopcentrale voor de politiezone Pajottenland - Goedkeuring 

10. Verhuur van hoogwerker – Reglement voor het gebruik van de hoogwerker - Goedkeuring 

11. Infrastructuur – Kester – Bruneaustraat 103-105-109 – Overeenkomst tot bezetting ter bede tussen de Regie 

der Gebouwen en de politiezone Pajottenland – Opzegging contract vanaf 01/08/2021 – Goedkeuring 

12. Infrastructuur – Galmaarden – Kammeersweg 8 - Huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van 

Galmaarden en de politiezone Pajottenland – Voorstel aan de gemeente Galmaarden tot verlenging contract 

vanaf 01/01/2021 tem 31/07/2021 en beëindiging contract met ingang op 01/08/2021 – Besluit bij 

hoogdringendheid in zitting van het politiecollege van 20/11/2020 - Bekrachtiging door politieraad 

13. Infrastructuur - Lennik – Alfred Algoetstraat 31 - Huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van 

Lennik en de politiezone Pajottenland – Opzegging contract met ingang op 01/08/2021 – Besluit bij 

hoogdringendheid in zitting van het politiecollege van 20/11/2020 - Bekrachtiging door politieraad 

14. Infrastructuur - Lennik – Alfred Algoetstraat 75 (achterzijde gebouw) - Appartementen – Gebruik garages 

en zolderverdieping door PZ Pajottenland - Beëindiging gebruik met ingang op 01/08/2021 – Besluit bij 

hoogdringendheid in zitting van het politiecollege van 20/11/2020 - Bekrachtiging door politieraad 

15. Infrastructuur – Pepingen – Ninoofsesteenweg 114 - Huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van 

Lennik en de politiezone Pajottenland – Opzegging contract met ingang op 01/08/2021 – Besluit bij 

hoogdringendheid in zitting van het politiecollege van 20/11/2020 - Bekrachtiging door politieraad 

16. Geweldsbeheersing PZ Pajottenland – Huren schietstand .S.C.B (International Shooting Center Bauffe) 

tengevolge van tijdelijke stopzetting schietstand Aalst omwille van COVID-19 – Bekrachtiging van het 

besluit genomen bij hoogdringendheid in het politiecollege van 20/11/2020 

17. Haviland Intercommunale – Buitengewone algemene vergadering dd 16 december 2020  - Verlenen van een 

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

Goedkeuring 

18. PZ Pajottenland – Burgerlijke partijstelling door de zone Pajottenland voor alle dossiers waar geweld tegen 

politie wordt gebruikt met arbeidsongeschiktheid tot gevolg – Delegatie bevoegdheid naar het politiecollege 

- Goedkeuring 

19. Mededelingen 

20. Varia 

 

Besloten zitting 

 

 

Namens het Politiecollege 

 

K. Reygaerts    Ph. Annys    M. Doomst 

Secretaris    Korpschef a.i.    Voorzitter 
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POLITIERAAD  

Zitting van 14/12/2020 – 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 14/12/2020 – 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 14/12/2020 – 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 14 december 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.  26/10/2020 – Goedkeuring 

De notulen en zittingsverslag dd. 26/10/2020 worden goedgekeurd.  

 

4. Financiën - Begroting 2020 - Begrotingswijzigingen nr. 5 en 6 - Besluit goedkeuring dd. 13/11/2020 

van de heer Gouverneur - Kennisname 

Aan de Politieraad zal gevraagd worden kennis te nemen van voornoemd schrijven waarbij de 

Gouverneur de goedkeuring van de begrotingswijziging 5 en 6 van het dienstjaar 2020 van de politiezone 

meegedeeld heeft.  
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5. PZ Pajottenland - Meerjarenplanning 2020-2025 - Wijziging visietekst – Bespreking en 

goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de gewijzigde visietekst vanaf 2021 voor het 

meerjarenplan 2021-2025. 

 

Een aantal gegevens werden verfijnd en gedetailleerd op basis van de geactualiseerde toestand in het 

korps en op basis van het voorstel van de nieuwe, aangepaste personeelsformatie. Het standpunt van de 

korpschef is dat de samenleving o.a. een specialisatie vereist in heel wat politionele domeinen en hiermee 

werd rekening gehouden in de visie voor 2021-2025. 
 

 

6. Pz Pajottenland - Personeel – Wijziging van de personeelsformatie, organogram en 

functiebeschrijvingen van de politiezone PAJOTTENLAND – Bespreking en goedkeuring  

 

Aan de politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de gewijzigde personeelsformatie van de 

politiezone PAJOTTENLAND met ingang op 01 januari 2021 en met het gewijzigd organogram 

 

a) Operationeel kader 
 

Kader Graden 

Korpschef 1 

Officierenkader 3 

Middenkader 11 

Basiskader 52 

Agent van politie 3 

Totaal 70 

 

b) Administratief en logistiek kader 
 

Graad Toekomstig kader 

CALOG A 2 1 

CALOG A 1 1 

CALOG B 7 

CALOG C 6 

CALOG D 0 

Totaal 15 

 

De personeelsformatie blijft behouden met een totaal bezetting van 85 VTE. 
 

 

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

 

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

 

· Mobiliteitscyclus 2020-04 

o 1 HINP recherche/team omgeving (1 kandidaat) -> werd ingevuld 
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o 1 INP dienst interventie -> geen kandidaten 

o 1 calog niveau C dienst boekhouding -> werd ingevuld 

 

· Mobiliteitscyclus 2020-05 

o 1 INP dienst interventie  

o 1 INP dienst wijkwerking (taakaccent Galmaarden) 

 

· Bijkomende publicatie voor de functie van INP interventie 

o 1 INP via onmiddellijke werving 

o 1 INP via aspirantenmobiliteit 

 
 

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

Aanwerving: 

· 1 HINP recherche/Team omgeving vanaf 01/01/2021 

· 1 calog niveau C/Dienst PLIF-logistiek & financiën vanaf 01/01/2021 

· 1 agent van politie vanaf 01/11/2020 

· 1 agent van politie vanaf 01/01/2021 

 

 

9. Gemeenschappelijke aankoop elektriciteit – Machtiging gemeente Gooik tot aanstelling VEB als 

aankoopcentrale voor de politiezone Pajottenland - Goedkeuring 

Fluvius heeft beslist (gelet het kerntakendebat binnen Fluvius) niet langer de samenaankoop energie 

(elektriciteit en gas) te organiseren voor een volgende periode. Het huidige leveringscontract loopt nog 

tot 31 december 2020 en wordt nog verlengd tot einde 2021.  

 

Vanaf 01/01/2022 wordt voorgesteld om aan te sluiten bij het Vlaams Energiebedrijf nv (VEB) 

(Opgericht door de Vlaamse Regering).  

 

Aan de Politieraad wordt gevraagd akkoord te gaan om de gemeente Gooik de machtiging te geven om, 

conform het artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, in naam 

van de PZ Pajottenland op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht strekkende tot het 

aanduiden van een leverancier voor elektriciteit vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig 

leveringscontract vanaf 01 januari 2022. 

 

 

10. Verhuur van hoogwerker – Reglement voor het gebruik van de hoogwerker - Goedkeuring 

De lokale politie Pajottenland voorziet in het ontlenen van de hoogwerker aan openbare besturen en openbare 

instellingen. Aan de Politieraad wordt een ontwerp van huurovereenkomst voorgesteld met betrekking tot het 

uitlenen van de hoogwerker van de lokale politie Pajottenland aan openbare besturen en openbare instellingen. 
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11. Infrastructuur – Kester – Bruneaustraat 103-105-109 – Overeenkomst tot bezetting ter bede tussen 

de Regie der Gebouwen en de politiezone Pajottenland – Opzegging contract vanaf 01/08/2021 – 

Goedkeuring 

Gelet de geplande verhuis naar de nieuwbouw vermoedelijk tegen juli 2021, wordt aan de politieraad 

gevraagd om akkoord te gaan met de opzeg van de overeenkomsten tot bezetting ter bede voor de huur 

van de woningen gelegen te Kester, Bruneaustraat 103-105-109, rekening houdende met een 

opzegperiode van 1 maand, waarbij een einde wordt gemaakt aan de bezetting ter bede op 31 juli 2021. 

 

De Regie der Gebouwen zal pas in kennis worden gesteld van deze opzegperiode tijdens de maand maart 

2021 zodat er meer zekerheid is over de exacte datum van verhuis.  

 

12. Infrastructuur – Galmaarden – Kammeersweg 8 - Huurovereenkomst tussen het 

gemeentebestuur van Galmaarden en de politiezone Pajottenland – Voorstel aan de gemeente 

Galmaarden tot verlenging contract vanaf 01/01/2021 tem 31/07/2021 en beëindiging contract met 

ingang op 01/08/2021 – Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het politiecollege van 

20/11/2020 - Bekrachtiging door politieraad 

 

Gelet de geplande verhuis naar de nieuwbouw vermoedelijk tegen juli 2021, wordt aan de politieraad 

gevraagd om het besluit van het politiecollege, in zitting van 26/10/2020, te bekrachtigen. 

 

Gelet het feit dat de bestaande huurovereenkomst eindigt op 31 december 2020, wordt aan de gemeente 

Galmaarden de vraag gesteld om de huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Galmaarden en 

de politiezone Pajottenland voor de huur van de wijkpost Galmaarden éénmalig te verlengen voor een 

periode van zeven maanden ingaande op 1 januari 2021 tem 31 juli 2021. Daarna zal het contract worden 

beëindigd met ingang op 1 augustus 2021, gelet de verhuis naar de nieuwbouw. 

 

 

13. Infrastructuur - Lennik – Alfred Algoetstraat 31 - Huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur 

van Lennik en de politiezone Pajottenland – Opzegging contract met ingang op 01/08/2021 – Besluit 

bij hoogdringendheid in zitting van het politiecollege van 20/11/2020 - Bekrachtiging door 

politieraad 

 

Gelet de geplande verhuis naar de nieuwbouw vermoedelijk tegen juli 2021, wordt aan de politieraad 

gevraagd om het besluit van het politiecollege, in zitting van 26/10/2020, te bekrachtigen. 

 

Aan de gemeente Lennik wordt de vraag gesteld om alsnog de opzeg van de huurovereenkomst tussen 

het gemeentebestuur van Lennik en de politiezone Pajottenland te kunnen doen niettegenstaande het 

verstrijken van de contractueel bepaalde termijn van opzeg (6 maanden voor de jaarlijkse vervaldag) en 

de overeenkomst te kunnen beëindigen met ingang op 1 augustus 2021. 

 

 

14. Infrastructuur - Lennik – Alfred Algoetstraat 75 (achterzijde gebouw) - Appartementen – Gebruik 

garages en zolderverdieping door PZ Pajottenland - Beëindiging gebruik met ingang op 01/08/2021 

– Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het politiecollege van 20/11/2020 - Bekrachtiging door 

politieraad 
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Gelet de geplande verhuis naar de nieuwbouw vermoedelijk tegen juli 2021, wordt aan de politieraad 

gevraagd om het besluit van het politiecollege, in zitting van 26/10/2020, te bekrachtigen. 

 

De gemeente Lennik zal in kennis worden gesteld dat het gebruik van de zolderverdieping en de garages 

van de achterliggende woningen, Alfred Algoetstraat 75 te Lennik zal worden beëindigd met ingang op 

1 augustus 2021. 

 

 

15. Infrastructuur – Pepingen – Ninoofsesteenweg 114 - Huurovereenkomst tussen het 

gemeentebestuur van Lennik en de politiezone Pajottenland – Opzegging contract met ingang op 

01/08/2021 – Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het politiecollege van 20/11/2020 - 

Bekrachtiging door politieraad 

 

Gelet de geplande verhuis naar de nieuwbouw vermoedelijk tegen juli 2021, wordt aan de politieraad 

gevraagd om het besluit van het politiecollege, in zitting van 26/10/2020, te bekrachtigen. 

 

De vraag zal gesteld worden aan de gemeente Pepingen om alsnog de opzeg van de huurovereenkomst 

tussen het gemeentebestuur van Pepingen en de politiezone Pajottenland te kunnen doen 

niettegenstaande het verstrijken van de contractueel bepaalde termijn van opzeg (6 maanden voor de 

jaarlijkse vervaldag) en de overeenkomst te kunnen beëindigen met ingang op 1 augustus 2021. 

 
 

16. Geweldsbeheersing PZ Pajottenland – Huren schietstand .S.C.B (International Shooting Center 

Bauffe) tengevolge van tijdelijke stopzetting schietstand Aalst omwille van COVID-19 – 

Bekrachtiging van het besluit genomen bij hoogdringendheid in het politiecollege van 20/11/2020 

 

Teneinde de opleiding en training in geweldbeheersing te verzekeren voor de personeelsleden van het 

operationeel kader van de politiediensten, werd in 2018 een overeenkomst 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. 

 

Omwille van COVID-19, heeft de schietstand te Aalst besloten dat de schietstand voor iedereen voor 

onbepaalde tijd niet toegankelijk zal zijn. 

 

In afwachting van de heropening van de schietstand van Aalst, werd een alternatieve mogelijkheid 

gezocht waarbij de politiezone tijdelijk kan gebruik maken van de schietstand I.S.C.B (International 

Shooting Center Bauffe), gelegen te Rue Delmotte 140, 7870 Bauffe (Lens). 

 

Aan de politieraad wordt gevraagd het besluit van het politiecollege van 26/10/2020 te bekrachtigen. 
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17. Haviland Intercommunale – Buitengewone algemene vergadering dd 16 december 2020  - 

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

goedkeuren van de agendapunten – Goedkeuring 

Aan de Politieraad wordt gevraagd om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 

van Haviland Intercommunale dd. 16 december 2020 goed te keuren. 

 

Er wordt ook gevraagd om de reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend 

afgevaardigde – gedurende de huidige legislatuur – te mandateren om de agendapunten op de 

buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 16 december 2020 goed te 

keuren. 
 

18. PZ Pajottenland – Burgerlijke partijstelling door de zone Pajottenland voor alle dossiers 

waar geweld tegen politie wordt gebruikt met arbeidsongeschiktheid tot gevolg – Delegatie 

bevoegdheid naar het politiecollege - Goedkeuring 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft beslist om zich burgerlijke partij te stellen in alle 

onderzoeken van geweld tegen politie en haar voorstel om dit zelfde standpunt in te nemen in de lokale 

politiekorpsen. 

 

Aan de politieraad wordt gevraagd bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om zich 

burgerlijke partij te stellen, telkens wanneer er geweld wordt gepleegd tegen politie met 

arbeidsongeschiktheid tot gevolg en dit binnen de huidige legislatuur (Dit punt wordt geagendeerd onder 

voorbehoud van goedkeuring door toezicht).  

 
 

19. Mededelingen 

 

 

20. Varia 

 

 

 

Besloten zitting 
 

 
 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 

 


