
BESLUITENLIJST VAN DE

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD VAN 21 APRIL 2022

Aanwezig bij de aanvang van de zitting:
Mevrouw Katrien PARTYKA, burgemeester voorzitter,
De heer Gino DEBROUX, burgemeester Landen 
De heer Boudewijn HERBOTS, burgemeester Zoutleeuw 
De heer Mare WIJNANTS, burgemeester Linter
Voor de gemeente Hoegaarden: de heren Filip Havet en Joris Verbaeten
Voor de stad Landen: mevr.Goedele Anteunis en de heren Johan Gans, Bart-Jan De Vos en Mare Richelle, 
Voor de gemeente Linter: de heer Joeri Dewelde.
Voor de stad Tienen: de dames Nele Daenen, Karin Struyf, Lucia Dewolfs en Nicky Martens en de heren 
Jos Mombaers ,Rudi Hendrickx, Daniël Vanluyten, Werner Thomas.
Voor de stad Zoutleeuw: mevr. Viki Tweepenninckx, de raadsleden.

De heer Stephan GILIS, Korpschef PZ Getevallei
De heer Pieter HENDRIX, bijzonder rekenplichtige PZ Getevallei
Mevrouw Liliane VANDEGAER, secretaris PZ Getevallei

Verontschuldigd:
De heer Jean-Pierre TAVERNIERS, burgemeester Hoegaarden 
De heren Peter Loosen, Guy Dumst, Patrick Bouvin, raadsleden

De burgemeester-voorzitter mevr. Katrien Partyka verklaart de zitting voor geopend. Zij deelt mee dat de 
notulen van de vorige vergadering d.d. 17 februari 2022 ter inzage lag van de raadsleden en eveneens 
met de agenda werd meegestuurd en stelt dat indien er geen opmerkingen zijn voor het einde van de 
zitting deze notulen worden goedgekeurd.

OPENBARE ZITTING

1. Kennisname van het besluit van de provincie Vlaams Brabant d.d. 15.03.2022 houdende de 
goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1- begrotingsjaar 2022
De leden van de politieraad nemen kennis van het besluit van de provincie Vlaams Brabant d.d. 
15.03.2022 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 - begrotingsjaar 2022.

2. Goedkeuring van de verkoopovereenkomst tussen de bv RAG TIENEN en de Politiezone Getevallei m.b.t. 
een deel van een administratief gebouw, gelegen Goossensvest te 3300 Tienen
De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen dat de verkoopovereenkomst tussen 
de bv RAG TIENEN en de politiezone Getevallei m.b.t. een deel van een administratief gebouw, gelegen 
Goossensvest te 3300 Tienen, op en met grond en aanhorigheden, gekend op het kadaster volgens titel en 
recent kadastraal uittreksel derde afdeling, sectie G, deel van de perceelnummers 0451VP0000 en 
nummer 0451WP0000, en volgens prekadastratie en nog uit te voeren administratieve splitsing, sectie G, 
nummer 451/Z/P0000, met een oppervlakte volgens meting van 6.745,llm2, wordt goedgekeurd.

Het politiecollege wordt belast met de verdere opvolging en uitvoering van de aankoop van het in artikel 1 
vermelde onroerend goed, waaronder o.a. begrepen is de ondertekening van de verkoopovereenkomst en 
van de notariële akte.

3. Begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone dienst - begrotingsjaar 2022
De leden van de Politieraad besluiten met 85,923% stemgewicht voor, 0% stemgewicht tegen, 0% 
stemgewicht onthoudingen De begrotingswijziging 2 - 2022 buitengewone dienst voor de politiezone 
Getevallei goed te keuren.



4. Aangaan van een lening in het kader van de financiering buitengewone dienst 2022 
De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen dat het bestek, met contract 
nummer 2022-002, zoals voorligt goed te keuren, voor een maximaal te ontlenen bedrag van 6.722.000 
EUR ter financiering van de buitengewone dienst 2022. Volgende financiële instelling aan te schrijven: KBC 
bank, Belfius bank, BNP-Paribas-Fortis bank, ING bank, Axa bank, Argenta bank, Crelan bank

De burgemeester-voorzitter Katrien Partyka vraagt aan de raadsleden of er opmerkingen of vragen zijn. De 
raadsleden hebben geen vragen of opmerkingen. De burgemeester-voorzitter verklaart de zitting van de 
politieraad voor gesloten.

ALDUS GEDAAN IN ZITTING DATUM ALS HIERBOVEN


