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POLITIERAAD  
Zitting van 12/12/2022 – Voorlopige notulen 

 

Deelnemers: 

 

 

 

 

 

 

 

Verontschuldigd: 

Afwezig: 

De Boeck Simon, waarnemend Voorzitter 
 
Cattie Kristof, Decat Patrick, Timmermans Eddy, - leden van het politiecollege - 
raadsleden  

 
Persoons Ludo, Stalpaert Jo, Thiebaut Rudy, De Schutter Linda, Broodcoorens 

Jason, De Leener Pascal, Vankersschaever Christine, Debock Paulette, 
Eeckhoudt Eric, Van Hende Vanessa, Elpers Heidi, Massaer Jo, O Erik, O Christel, 
Roobaert Gunther, Vanbellinghen Patrick; - raadsleden 
 
Korpschef a.i.: De Gelas Philippe, bijzonder rekenplichtige: Bombaert Patrick, 

secretaris: Reygaerts Kristien 
 
Poelaert Kris – Voorzitter, De Knop Irina 

Krikilion Michiel 

  

OPENBARE ZITTING  
 

De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 14u00 

 
❖ INP Jelle Demaeght – INP Wijkwerking - Voorstelling + eedaflegging  

  

Gelet art. 59 van de Wet op de Geïntegreerde Politie dat voorziet dat “de politieambtenaren, de hulpagenten 
van politie en de statutaire personeelsleden van het administratief en logistiek kader de eed afleggen in handen 
van de burgemeester of van de voorzitter van het politiecollege”;  
  
Gelet het besluit van het Politiecollege in zitting dd. 27/06/2022 waarbij INP Jelle Demaeght werd aangewezen 
en benoemd als INP Wijkwerking vanaf effectieve indiensttreding; 
  

Gelet de effectieve indiensttreding van INP Jelle Demaeght in de politiezone Pajottenland dd. 01/11/2022;  
  
wordt INP Jelle Demaeght, in het kader van zijn aanwerving als inspecteur van politie, uitgenodigd om in 
handen van de voorzitter de door artikel 137 van de Wet op de Geïntegreerde Politie voorgeschreven 

grondwettelijke eed af te leggen, te weten: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 
Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.”, waarna de benoemde ook daadwerkelijk deze eed aflegt, 

zoals vervat in de opgestelde akte van eedaflegging van een lid van de lokale politie Pajottenland.  
  
Afschrift van dit proces-verbaal wordt voor kennisgeving overgemaakt aan belanghebbende en aan de 
Korpschef.  

 
 
1. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd.  24/10/2022 en 28/11/2022 – Goedkeuring 
 
De notulen en zittingsverslag dd. 24/10/2022 en 28/11/2022 worden goedgekeurd.  
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2. Begroting 2022 – BW 3 en 4 – Goedkeuring toezicht dd. 04/11/2022 - Kennisname 

 
De Politieraad neemt kennis van het besluit van de Heer Gouverneur dd. 04/11/2022 mbt de goedkeuring van 
de begrotingswijziging 3 en 4 van het dienstjaar 2022. 
 
 
3. Begroting 2023 – Goedkeuring 
 

 
Gelet de artikelen 71 tot en met 76 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) (B.S., 05.01.1999); 

 
Gelet het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van 
de lokale Politie (ARPC); 

 
Gelet de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Overwegende dat de specifieke richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2022 van de politiezone tot op 
heden nog niet bekend gemaakt werden; 
 
Gelet de Ministeriële omzendbrief PLP 61 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 

politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezones (B.S., 20/12/2021); 
 
Overwegende dat de begroting 2023 dientengevolge werd opgesteld rekening houdende met de richtlijnen 
van de ministeriële omzendbrief PLP 61 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezones (B.S., 20/12/2021); 
 

Gelet de goedgekeurde meerjarenplanning 2020-2025 van de PZ Pajottenland, voorgesteld aan de leden van 

het Politiecollege in zitting dd. 27/05/2019 en aan de Politieraad van 24/06/2019. De verschillende gemeenten 
hebben de meerjarenplanning van politie opgenomen in het kader van hun BBC; 
 
Gelet het verslag bevattende de synthese van de begroting; 
 
Gelet het advies van de begrotingscommissie dd. 28/11/2022;  

 
Gelet de tabel van de personeelsgegevens en de tabel van de raming van de personeelsuitgaven; 
 
Gelet de tabel van de leningen en de evolutie van de schuld; 
 
Gelet het overzicht van de gebudgetteerde buitengewone uitgaven en de voorziene financiering; 
 

Overwegende dat de begroting 2023 minimaal de begrotingskredieten dient te voorzien noodzakelijk voor de 

correcte bezoldiging van het personeel en voor de goede werking van de zone; 
 
Overwegende dat volgende cijfers in aanmerking dienen genomen: 
 
- in het algemeen (gewone dienst) 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 1.358.014,31 

  

Begroting 2023  Saldo  

    
Ontvangsten eigen dienstjaar 8.708.474,57   
Uitgaven eigen dienstjaar 9.646.035,14 -937.560,57  
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Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022) 342.320,83   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022) 72.581,08 269.739,75  
    
Ontvangsten overboekingen 220.999,32   
Uitgaven overboekingen 220.999,32 0,00  
    

Geraamd resultaat van de begroting 2023 (+ of ) -667.820,82 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023 690.193,49 

 
- in het algemeen (buitengewone dienst) 

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 0,00 

  

Begroting 2023  Saldo  

    
Ontvangsten eigen dienstjaar 1.016.150,68   
Uitgaven eigen dienstjaar 1.237.150,00 -220.999,32  
    
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2022) 0,00   
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2022) 0,00 0,00  

    
Ontvangsten overboekingen 220.999,32   
Uitgaven overboekingen 0,00 220.999,32  
    

  

 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023 0,00 

 
- in het bijzonder: 
 Gemeentelijke toelage BEVER : 253.703,33 € 
 Gemeentelijke toelage GALMAARDEN : 1.145.229,19 € 
 Gemeentelijke toelage GOOIK : 1.261.199,00 € 
 Gemeentelijke toelage HERNE : 1.016.487,89 € 

 Gemeentelijke toelage LENNIK : 1.409.031,56 € 
 Gemeentelijke toelage PEPINGEN : 649.183,23 € 
 
 
Op voordracht van het politiecollege dd. 28/11/2022; 
 
Besluit: met 19 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding 

(Is aangenomen met 84,1% stemmen voor, geen stemmen tegen en 4,4% onthoudingen volgens VVSG-Excel) 
 

Raadslid Jason Broodcoorens wenst zich te onthouden. Hij stelt zich vragen wat de termijnvisie is. 
Ondanks de stijgende prijzen omwille van coronacrisis, energiecrisis en indexaties, stelt hij vast dat 
een aantal plannen van het ZVP worden uitgesteld, bepaalde functies worden budgettair niet voorzien 
(3 INP interventie+1 wijkcoach). Hij krijgt ook signalen dat er een tekort is aan personeel bij noodhulp.  

 

Art. 1: De begroting 2023 goed te keuren. 
 
Art. 2: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan de bijzonder 
rekenplichtige. 
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4. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - Overzicht 

 
De Politieraad neemt kennis van: 

• de aanwerving van 1 INP interventie/noodhulp vanaf effectieve indiensttreding (in principe 
01/03/2023) 

 
 
5. 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 2022-05  
o 2 INP team interventie/noodhulp (deze functies worden zowel vacant verklaard via de 

mobiliteit als via SaRa)  

o 1 INP dienst wijkwerking (taakaccent Herne)  
 
 
6. Materiaal - Buitendienststelling kantoor- en informaticamaterieel en voertuigen – 

Kennisname 
 
Het Politiecollege, heeft op 24/10/2022 – gelet de delegatiebevoegdheid – beslist om het hierna vermelde 

informaticamaterieel niet langer meer te gebruiken wegens ouderdom, technische toestand en mogelijkheden. 
Het ICT-materiaal werd eerst onbruikbaar gemaakt waardoor alle eventuele informatie vernietigd werd. 
Daarna werd het afgevoerd naar het containerpark.  

 

Naam Fabrikant Serienummer Type Model 
Vervaldatum 
garantieperiode 

BEV-02 PRIMINFO 91959538 Desktop  12/04/2020 

DESKTOP-LF4MAE4 
Panasonic 
Corporation 

8EKCA78609 Notebook CF-20-1 31/05/2020 

GAL-04 PRIMINFO 91801444 Desktop  22/05/2019 

GAL-05 PRIMINFO 91959562 Desktop  12/04/2020 

K103-06 PRIMINFO 92079216 Desktop  19/12/2021 

wks-mob-01 
Panasonic 
Corporation 

8EKCA78589 Notebook CF-20-1 31/05/2020 

Desktop Phone Calltaker   GSM   

Phone001 Samsung 
IMEI 353757/09/813627/6IMEI 
353758/09/813627/4 

Smartphone 
Galaxy 
J3 

20/03/2020 

Phone006 Samsung 
IMEI 353757/09/446939/0IMEI 
353758/09/446939/8 

Smartphone 
Galaxy 
J3 

20/03/2020 

Phone008 Samsung 
IMEI 353757/09/801203/0IMEI 
353758/09/801203/8 

Smartphone 
Galaxy 
J3 

20/03/2020 

Phone016 Samsung IMEI 357655/08/115879/2 Smartphone 
Galaxy 
J5 

28/04/2019 

Phone017 Samsung IMEI 357655/08/116330/5 Smartphone 
Galaxy 
J5 

28/04/2019 

Phone019 Samsung IMEI 357655/08/116334/7 Smartphone 
Galaxy 
J5 

28/04/2019 

Phone027 Samsung 
IMEI 352816102824771IMEI 
352817102824779 

Smartphone 
Galaxy 
J4+ 

31/12/2020 

Phone028 Samsung 
IMEI 351769106020105IMEI 
351770106020103 

Smartphone 
Galaxy 
J4+ 

31/12/2020 

Phone032 Samsung 
IMEI 351769105979590IMEI 
351770105979598 

Smartphone 
Galaxy 
J4+ 

31/12/2020 
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Phone033 Samsung 

IMEI 351769105983790IMEI 
351770105983798 

Smartphone 
Galaxy 
J4+ 

31/12/2020 

Phone035 Samsung 
IMEI 352816102735068IMEI 
352817102735066 

Smartphone 
Galaxy 
J4+ 

31/12/2020 

Phone036 Samsung 
IMEI 352816102832220IMEI 
352817102832228 

Smartphone 
Galaxy 
J4+ 

31/12/2020 

Phone037 Samsung 
IMEI 352816102832253IMEI 
352817102832251 

Smartphone 
Galaxy 
J4+ 

31/12/2020 

Phone047 Samsung 
IMEI 354663/10/655550/8IMEI 
354664/10/655550/6 

Smartphone 
Galaxy 
S9 

31/07/2021 

  

 
 
7. Haviland - Buitengewone Algemene Vergadering dd 14/12/2022 - Verlenen van een mandaat 

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

 
Overwegend dat de Politiezone aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 
1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het 
nummer 8226 EN verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 
21 november 2019 onder het nummer 19151652; 
 
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke 

ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende 
vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur; 
 

Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de organisatie regelt van de algemene vergadering 
van de dienstverlenende vereniging; 
 
Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering; 
 
Gelet op de raadsbeslissing dd. 24/06/2019 en 21/03/2022 waarbij de effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger werd aangeduid; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 11 oktober 2022 tot de buitengewone algemene vergadering van Haviland 

Intercommunale van 14 december 2022 met volgende agendapunten: 
1. Notulen van de Algemene Vergadering van 22 juni 2022: goedkeuring 
2. (een exemplaar van deze notulen werd op 4 juli 2022 aan de deelnemers bezorgd.) 
3. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2023 (art. 34) 
4. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring 
5. Varia 

 

Op voordracht van het politiecollege van 24/10/2022; 
 
Besluit : met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 
 
Art. 1: De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 14 
december 2022 goed te keuren.  
 

Art. 2: De vertegenwoordiger van de politiezone te mandateren om de agendapunten op de algemene 
vergadering van Haviland Intercommunale van 14 december 2022 goed te keuren. 
 
Art. 3: Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
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Art. 4: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de vertegenwoordigers van de politiezone en aan 

Haviland.  
 
 
 
8. Mededelingen 
 
 

 
9. Varia 
 

 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
 
 
 
De zitting wordt gesloten om 15u11 
 

 
De Secretaris i.o.       De Voorzitter  
 
 

Kristien Reygaerts       Simon De Boeck (wnd) 


