
 

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

 

POLITIERAAD dd. 12/06/2017 

 

BEKNOPT VERSLAG WEBSITE 

 

OPENBARE ZITTING  
 

Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter 

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

raadsleden  

Cattie Kristof, Anthoons Herman; Dermez Christa; Debock Paulette; Eeckhoudt Eric; De Boeck 

Jonas; Elpers Heidi; O Erik; De Roubaix André; - raadsleden 

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

Verontschuldigd: O Christel; Deteye Marc; Viaene Stefaan; De Boeck Simon; Seghers Rudi; De 

Pelsemaeker Sara; Van Vlaenderen Kelly; 

Afwezig: Thiebaut Hilde 

 

 

OPENBARE ZITTING  

 

 De Heer Eddy Timmermans – Bedanking 

 Personeel – Dienst Interventie – INP Tristan Boes – Eedaflegging 

 Personeel – Dienst Interventie – INP Sven Cauchie - Eedaflegging 

 

1. Politiecollege/Politieraad - Beëindiging van het mandaat van Eddy Timmermans – 

Vervanging door Burgemeester Luc Decrick - Kennisname 

 

Gelet het ministerieel besluit van 29 maart 2017 houdende het ontslag van de heer Eddy 

Timmermans als burgemeester van de gemeente Pepingen, is de heer Eddy Timmermans van 

rechtswege geen lid meer van het Politiecollege en de Politieraad.  

 

De heer Luc Decrick wordt, als burgemeester van de gemeente Pepingen, van rechtswege lid van 

het Politiecollege en de Politieraad.  

 

 

2. Notulen politieraad dd. 27/03/2017  – Goedkeuring 

 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

 

3. Personeelsformatie – Besluit goedkeuring dd. 18/04/2017 van de heer Gouverneur - 

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

Zaken dd. 20/04/2017 onder kenmerk toezicht/99 87 – Kennisname  

 

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

goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie van de politiezone meegedeeld heeft. 

 



 

4. Begroting 2017 – Begrotingswijziging 1 en 2 – Besluit goedkeuring dd. 04/05/2017 van de 

heer Gouverneur – Schrijven Provincie Vlaams-Brabant – Afdeling Federale Overheid – 

Dienst Algemene Zaken dd. 05/05/2017 onder kenmerk toezicht/101 96 - Kennisname 

 

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

goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1-2 van het dienstjaar 2017 meegedeeld heeft. 

 

 

5. Begroting 2017 – Begrotingswijziging 3 in de gewone dienst – Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord met de begrotingswijziging nr. 3 - gewone dienst van de begroting 

2017. 
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2015 

 
1.355.604,08 

   
1.355.604,08 

 
(1) 

       
Resultaat begrotingsrekening 2016 346.617,87 0,00 0,00 346.617,87 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 1.702.221,95 0,00 0,00 1.702.221,95 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2017      

       
Ontvangsten van het eigen dienstjaar  6.889.636,08 115.000,00 150,00 7.004.486,08  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  6.857.989,27 65.407,33 4.106,55 6.919.290,05  

       
Ontvangsten vorige jaren  60.585,56 15.480,09 0,00 76.065,65  

Uitgaven vorige jaren  346.107,40 10.815,50 114,80 356.808,10  

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

Uitgaven overboekingen  212.185,00 0,00 0,00 212.185,00  

       

       
Geraamd resultaat van de begroting 2017 -466.060,03 54.257,26 -4.071,35 -407.731,42 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 1.294.490,53 (5) 

 

 

6. Begroting 2017 – Begrotingswijziging 4 in de buitengewone dienst – Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord met de begrotingswijziging nr. 4 - buitengewone dienst van de 

begroting 2017. 
 

  volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging + verlaging - na de voorgestelde 
wijziging 

 
Alg.resultaat begrotingsrekening  

 
2015 

 
-98.485,14 

   
-98.485,14 

 
(1) 

       



Resultaat begrotingsrekening 2016 98.485,14 0,00 0,00 98.485,14 (2) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

(geraamd/definitief) (*)       

       

       
Begrotingswijziging 2017      

       
Ontvangsten van het eigen dienstjaar  188.500,00 4.568,00 0,00 193.068,00  

Uitgaven van het eigen dienstjaar  188.500,00 6.970,00 6.970,00 188.500,00  

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

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

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

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

       

       
Geraamd resultaat van de begroting  0,00 -2.402,00 -6.970,00 4.568,00 (4) 

       

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 4.568,00 (5) 

 

 

7. Actualisatie van het besluit van de Politieraad van 01/02/2013 volgens nieuwe wetgeving - 

Verlenen van delegatie, voor een periode van 01/07/2017 tot 31/12/2018 aan het 

politiecollege van alle opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, 

waarvoor kredieten werden ingeschreven in de buitengewone begroting en waarvan de 

kostprijs € 22.000,00 (exclusief BTW) niet overschrijdt – Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord om alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die 

gefinancierd worden met kredieten van de buitengewone dienst en waarvan de waarde niet meer 

bedraagt dan € 22.000,00 excl. BTW, te delegeren naar het politiecollege. 

 

Dit besluit te laten gelden voor een periode van 01 juli 2017 tot en met 31 december 2018.  

 

 

8. Begroting 2017 – Buitengewone dienst – Aankoop van twee (02) multifunctionele kopiers 

binnen het raamcontract van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR-

CMS - Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen - Goedkeuring 

 

De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van 2 multifunctionele kopiers Bizhub C754e voor 

de dienst APO en het secretariaat van de korpschef goed te keuren in uitvoering van de begroting 

2017 – buitengewone dienst – art. 330/742-52 voor een bedrag van € 9.945,93 incl. BTW. 

 

Over te gaan tot het plaatsen van een bestelling van 2 kopiers bij Konica Minolta, Excelsiorlaan 

10, 1930 Zaventem, aangeduid als distributeur van de betreffende hard- en software, volgens 

bestek nr. FORCMS-PC-090, perceel 8. 

 

 

9. Begroting 2017 - Buitengewone dienst - Aankoop van een nieuwe voordeur te Kester, 

Bruneaustraat 101 - Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – 

Goedkeuring 



 

De Politieraad gaat akkoord met de aankoop van een nieuwe voordeur voor het gebouw gelegen 

te 1755 Kester, Bruneaustraat 101 goed te keuren in uitvoering van de begrotingswijziging 4 van 

2017 - buitengewone dienst - art. 330/724-51 - met een raming van 6.000,00 € (incl. BTW). 

 

De hiernavermelde technische bepalingen met betrekking tot de aankoop van een nieuwe 

voordeur worden goedgekeurd:  

 

 Een veiligheidsslot (een slot waarbij je de deur open en dicht kan doen zonder dat je de deur 

met een sleutel dicht dient vast te draaien) 

 Een meerpuntsluiting 

 Veiligheidsglas 

 Indien het slot van de oude deur niet meer kan hergebruikt worden, dienen er bij het nieuwe 

slot in totaal 60 sleutels meegeleverd te worden; 

 Een goede stevige handgreep, zowel aan de binnen- als de buitenkant van de deur; 

 Graag 2 offertes, één voor uitvoering in PVC en één voor uitvoering in aluminium. 

 

De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke 

bekendmaking. 

 

 

10.- Materiaal - Buitendienststellingen Informaticamateriaal – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van het besluit van het Politiecollege, in zitting van 02/06/2017, om 

het informaticamateriaal in onderstaande lijst buiten dienst te stellen en te vernietigen bij de 

firma VCD Devroede, Edingensestwg 20, 1500 Halle. 

 
Toestel (Merk Type) Leverancier Datum_In_Gebruik Site (Dienst - Gebruiker) 

Externe HDD (Seagate 500GB 
FreeAgent Desk) Dendron 06-05-2010 

Kester 109 (Leiding - Reygaerts 
Kristien) 

Muis (Logitech Logitech M90 - zwart) VCD Devroede NV 06-07-2012 
Kester 109 (Leiding - 

Meetingroom) 

Muis (Priminfo Logitech B110 - zwart) Priminfo SA 12-04-2013 
Kester 101 (Slachtofferbejegening 

- Cobbaut Carla) 

Laptop (HP Elitebook 8530p) 
Systemat Belgium 

NV 24-06-2010 
Kester 105 (PLIF-P - Hutsebaut 

Sandra) 

Printer (Lexmark T654DN) 
Systemat Belgium 

NV 16-03-2011 
Kester 105 (PLIF-P - Magda / 

Sandra) 
Muis (Logitech A11_B100 - Optical 

Wheelmouse USB2 - Logitech B100 - 
Black) Priminfo SA 03-05-2016 

Kester 101 (Interventie - Verste 
PC Links) 

 

 

11. Materiaal – Buitendienststelling wapens – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van het besluit van het Politiecollege, in zitting van 02/06/2017, om 

de wapens in onderstaande lijst buiten dienst te stellen en te vernietigen bij de bevoegde diensten 

van de Federale Politie. 

 

Aard wapen Merk Status 

CWR 

Kaliber Serienummer 

MACHINEPIST UZI – training 

specialisten 

ACTIEF 9 MM POLICE Gd 1987-1745 



MACHINEPIST UZI – training 

specialisten 

ACTIEF 9 MM POLICE Gd 1987-1423 

 

 

12. VERA – Informatieaanbod informatieveiligheid 2017 – Besluit Politiecollege dd. 

28/04/2017 - Bekrachtiging 

 

Het besluit van het Politiecollege dd. 28/04/2017 genomen bij hoogdringendheid wordt 

bekrachtigd. De bestaande overeenkomst met VERA dd. 17/11/2014 wordt beëindigd. Het derde 

jaar  (2017) zal niet uitgevoerd worden volgens deze afspraken.  

 

De Politieraad gaat akkoord met het nieuw voorstel van VERA voor het verder opnemen van de 

vertrouwelijke en professionele rol van veiligheidsconsulent inclusief een individuele 

ondersteuning voor het uitvoeren van de wettelijke verplichte taken in combinatie met de 

uitvoering van een aantal maatregelen opgenomen in het veiligheidsplan (fase 4), volgens het 

tarief: 

 

2017 Basispakket € 1.398,40  

 Individuele Ondersteuning van 40 uren € 3.200,00  

   4.598,40 € 

2018 Basispakket € 1.398,40  

 Individuele Ondersteuning van 40 uren € 3.200,00  

   4.598,40 € 

2019 Basispakket € 1.398,40  

 Individuele Ondersteuning van 40 uren € 3.200,00  

   4.598,40 € 

 

De overeenkomst zal aangegaan worden voor het jaar 2017. De duur van de opdracht kan door 

het bestuur worden verlengd voor de periode van 2018 en 2019 mits akkoord van de politieraad 

op dat moment.  

 

Alvorens de opdracht te plaatsen, zal een voorafgaandelijk overleg dienen te gebeuren met 

VERA om de individuele ondersteuning van 40 uur inhoudelijk te bepalen. 

 

De Korpschef wordt gelast met de verdere afhandeling van het dossier. 

 

 

13. Infrastructuur – Nieuwbouw – stand van zaken 

 

Een stand van zaken werd gegeven in dit dossier.  

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

De Politieraad heeft kennis genomen van: 

- de aanwerving van twee AINP’s via onmiddellijke werving vanaf 1 juni 2017 

- de aanwerving van twee AINP’s via onmiddellijke werving vanaf 1 oktober 2017 

- de aanwerving van een dagcoördinator HINP 



- de aanwijzing van een adjunct diensthoofd interventie 

 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 

 

 


