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OPENBARE ZITTING  
 
 
♦ Personeel - Lid dienst Interventie - Voorstelling INP - Eedaflegging 
♦ Personeel - Lid dienst Interventie - Voorstelling INP - Eedaflegging 
 
 
1.- Notulen politieraad dd. 31/03/2014 - Goedkeuring 
 
De notulen van de Politieraad dd. 31/03/2014 worden goedgekeurd.  
 
2. Financiën - Begroting 2014 - Begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 - Besluit goedkeuring dd. 06/05/2014 
van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - 
Dienst Algemene Zaken dd. 12/05/2014 onder kenmerk toezicht/168/213 – Kennisname 
 
De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de 
begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2014 van de politiezone meegedeeld heeft. 
 
 
3. Begroting 2014 – Begrotingswijziging 3 in de gewone dienst – Goedkeuring 
 
De Politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 3 - gewone dienst van de begroting 2014 goed.  
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2012 

 
994.718,44 

   
994.718,44 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2013 292.341,52 0,00 0,00 292.341,52 (2) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Alg. resultaat begrotingsrekening 2013 1.287.059,96 0,00 0,00 1.287.059,96 (3) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       



Begrotingswijziging 2014      
       

Ontvangsten van het eigen dienstjaar  5.968.291,22 0,00 3.066,60 5.965.224,62  
Uitgaven van het eigen dienstjaar  5.734.112,49 11.573,86 10.873,86 5.734.812,49  

       
Ontvangsten vorige jaren  5.528,53 144.153,12 0,00 149.681,65  
Uitgaven vorige jaren  380.981,88 23.523,65 0,00 404.505,53  

       
Ontvangsten overboekingen  0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven overboekingen  542.098,08 0,00 0,00 542.098,08  

       
       

Geraamd resultaat van de begroting 2014 -683.372,70 109.055,61 -7.807,26 -566.509,83 (4) 
       
  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2014 720.550,13 (5) 

 
 
4. Begroting 2014 – Begrotingswijziging 4 in de buitengewone dienst – Goedkeuring   
 
De Politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 4 - buitengewone dienst van de begroting 2014 goed.  
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2012 

 
-49.732,84 

   
-49.732,84 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2013 49.732,84 0,00 0,00 49.732,84 (2) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Alg. resultaat begrotingsrekening 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 
(geraamd/definitief) (*)       

       
       

Begrotingswijziging 2014      
       

Ontvangsten van het eigen dienstjaar  0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven van het eigen dienstjaar  342.098,08 480.000,00 0,00 822.098,08  

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

       
Ontvangsten overboekingen  342.098,08 480.000,00 0,00 822.098,08  
Uitgaven overboekingen  0,00 0,00 0,00 0,00  

       
       

Geraamd resultaat van de begroting 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) 
       
  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2014 0,00 (5) 

 
 
5. Infrastructuur - Locatie “woonuitbreidingsgebied Zuid’ te Kester  - Principiële goedkeuring en 
machtiging aankoopcomité Brussel om namens de politiezone de gronden te schatten en te verwerven 
 
De Politieraad gaat akkoord met de verwerving van het onroerend goed (grond) gelegen te Kester, 
Edingsesteenweg in een zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen zoals dit werd opgenomen in het 
ruimtelijk uitvoeringsplan van Gooik.  
 



De Politieraad gaat akkoord om het Politiecollege te machtigen tot het voeren van onderhandelingen met de 
eigenaar van de grond. De Politieraad gaat akkoord om het Aankoopcomité van Brussel te machtigen tot 
verwezenlijking van de verwerving van de grond van de in artikel 1 bedoelde onroerende goederen in naam 
van de politiezone Pajottenland, na het resultaat van de voormelde onderhandelingen.  
 
 
6. Infrastructuur – Nieuwbouw – Goedkeuring van de externe begeleiding van een bouwproject 
 
De Politieraad gaat akkoord om de procedure voor een bouwproject voor een politiehuis op te starten voor 
een maximum bruto bouwoppervlakte van 1.450 m2 op het onroerend goed (grond) gelegen te Kester, 
Edingsesteenweg in een zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen zoals dit werd opgenomen in het 
ruimtelijk uitvoeringsplan van Gooik. 
 
Een projectbegeleiding te laten verzekeren door HAVILAND wegens het ontbreken aan voldoende 
technische knowhow en capaciteit op het niveau van de politiezone en op die wijze ook een onafhankelijke 
controle en bewaking van het project te garanderen.  
 
Aangezien de intercommunale HAVILAND voor bouwprojecten van de verschillende gemeenten/OCMW’s 
van de politiezone de projectbegeleiding reeds verzekert en aangezien een meergemeentenpolitiezone, in 
tegenstelling tot een ééngemeentezone,  geen lid kan worden van een dienstverlenende vereniging volgens 
het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, vraagt de Politieraad de gemeente GOOIK zich met de 
uitvoering van de opdracht voor het afsluiten van een contract voor projectbegeleiding door Haviland te 
willen gelasten. De Korpschef wordt gelast met de voorbereiding van betrokken contract.  
 
Met Haviland zal de verdere procedure worden uitgewerkt voor het realiseren van de nieuwbouw.  
 
 
7. Materiaal - Buitendienststelling één (01) bromfiets - Goedkeuring 
 
De Politieraad gaat akkoord om de bromfiets ‘Peugeot Fox’ met chassisnummer VGAT0540A00047750 
buiten dienst te stellen. 
 
 
8. Begroting 2014 - Buitengewone dienst - Aankoop van 15 ergonomische stoelen - Vaststellen 
technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Voordracht Politieraad 
 
De Politieraad gaat akkoord om de aankoop goed te keuren van vijftien ergonomische stoelen in uitvoering 
van de begroting 2014 - buitengewone dienst - art. 330/741-51 met een raming van 11.700,00 € (incl. BTW 
volgens bestek nr. FORCMS-MM-071 – perceel 1. 
 
 
 
9. Personeel - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op 
twee niveaus - behoeftebepaling mobiliteitscyclus 2014/03 - Goedkeuring 
 
De Politieraad gaat akkoord volgende bedieningen vakant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus 
2014-01: 

- éen bediening van een CP (Directeur) 
- één bediening van een HINP (niet gespecialiseerd) 
- één bediening van een CALog Niveau B 
- één bediening van een agent van politie 

 
Akkoord te gaan om een wervingsreserve aan te leggen voor deze vacatures. 
 
De Politieraad gaat akkoord volgende bediening, indien nodig, eveneens vakant te verklaren in het kader 



van de externe werving/rekrutering: 
-  één bediening van een agent van politie; 
 
 
10. Jaarverslag 2013 – Kennisname en bespreking 
 
De Korpschef geeft een uiteenzetting over de elementen vervat in het jaarverslag 2013. Het jaarverslag is 
on-line consulteerbaar via de website http://www.politie-pajottenland.be/jaarverslag2013.  
 
 
 
Besloten zitting 
 
 
 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  
 
 
Kristien Reygaerts      Michel Doomst 
 


