
 
 

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - 

 

POLITIERAAD dd. 26/01/2015 

 

BEKNOPT VERSLAG 

 

 

Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter 

De Knop I., Deneyer P., Deneyer L., Poelaert K., Timmermans E., - leden van het politiecollege - 

raadsleden  

Cattie Kristof, De Pelsemaeker Sara; Deteye Marc; De Boeck Jonas; Anthoons Herman; De Boeck 

Simon; Goubert Carine; Dermez Christa; Debock Paulette; Eeckhoudt Eric; Thiebaut Hilde; Fried 

Ringoot; Van Vlaenderen Kelly; Elpers Heidi; O Erik; De Roubaix André; Seghers Rudi; - 

raadsleden 

korpschef: Hellinckx M., bijzonder rekenplichtige: Bombaert P., secretaris: Reygaerts K. 

Verontschuldigd: 

Afwezig:  

 

 

OPENBARE ZITTING  
 

 

1. Aanvaarding van het ontslag van de Heer Fried Ringoot (Lennik) en dankwoord 

 

De Politieraad heeft kennis genomen van het ontslag van de Heer Fried Ringoot. 

 

 

2. Uitoefening van het mandaat van politieraadslid tot op het moment van beëdiging van 

een opvolger 

 

De Politieraad heeft kennis genomen van de uitoefening van het mandaat van politieraadslid door 

Fried Ringoot tot op het moment van beëdiging van een opvolger. 

 

 

3.- Notulen politieraad dd. 17/11/2014 - Goedkeuring 

 

De notulen van de Politieraad dd. 17/11/2014 worden goedgekeurd.  

 

 

4.- Financiën - Begroting 2014 - Begrotingswijzigingen nr. 5 en 6 - Besluit goedkeuring dd. 

01/12/2014 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling 

Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 03/12/2014 onder kenmerk 

toezicht/536/394 – Kennisname 

 

De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de 

goedkeuring van de begrotingswijzigingen 5 en 6 van het dienstjaar 2014 van de politiezone 

meegedeeld heeft. 

 



 

5.- Financiën - Begroting 2015 - Besluit goedkeuring dd. 16/12/2014 van de heer 

Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst 

Algemene Zaken dd. 17/12/2014 onder kenmerk toezicht/537/410 – Kennisname 

 

De Politieraad heeft kennis genomen van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de 

goedkeuring van de begroting 2015 van de politiezone meegedeeld heeft, zij het met de erin 

vermelde opmerking. De politiezone dient, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de 

eerstvolgende begrotingswijziging de bedragen van de federale toelagen in overeenstemming te 

brengen met de bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2015. 

 

 

6.- Infrastructuur - Opdracht “Bouw van een politiehuis” - Concurrentiedialoog – 

Selectiefase - Selectieleidraad - Goedkeuring 

 

In het kader van de procedure van de concurrentiedialoog, keurt de Politieraad de selectieleidraad 

goed mbt de opdracht “bouw van een politiehuis”. 

 

De opdracht wordt bekend gemaakt door aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen. 
 

 

7. Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 - Voorstelling actieplannen tijdens Zonale 

Veiligheidsraad - Kennisname 

 

De Korpschef geeft een stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de operationele 

doelstellingen van de actieplannen: 

 

 Diefstallen met braak 

 Verkeer 

 Overlast (personen – dieren – lawaai) 

 IFG 

 

 

8. Diefstalpreventie – Afsprakennota vrijwillige diefstalpreventieadviseur PZ Pajottenland 

– Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord met de afsprakennota tussen de PZ Pajottenland en de vrijwillige 

diefstalpreventieadviseur waarbij de rechten en de plichten van de organisatie en de vrijwilliger 

worden vermeld.  

 

 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 


