
PO LI TIE Z ONE B O O RTME E RB E E K-HAACH T-KE E RB E RGE N
BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 9 december 2014

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 9
december 2014 voor de vijfde maal dit jaar vanaf 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis te
Haacht. Volgende agendapunten werden behandeld en kregen het gevolg zoals vermeld. De integrale
tekst van de besluiten, mogelijke opmerkingen en vergadertechnische gegevens worden opgenomen in
de notulen van de bedoelde zitting.

1. Notulen vorige zitling
De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van23 september 2014
goed te keuren.

De politieraad besluit kennis te nemen van de goedkeuring door de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant op 17 oktober 2074 van de beslissing van de politieraad van 23 september 2014
houdende de vaststelling van de politiebegroting20l4.

2. Kennisname van benoeming korpschef en van eedaflegging
De politieraad neemt kennis van het KB van l0 oktober 2074,per brief medegedeeld op 7 november
2014 door de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij de heer Wim D'haese wordt aange\ilezen voor
een termijn van 5 jaar in het mandaat van korpschef van de lokale politiezone Haacht
(Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) en van de eedaflegging door HCP Wim D'haese in de handen
van de voorzitter van de politieraad op 12 november 2074, dag waarop het mandaat een aanvang
neemt.

3. Jaaractieplan welzijn op het werk
De politieraad stelt unaniem het actieplan PBW 2015 vast.

4. Vacantverklaring I II\P interventie
De politieraad besluit unaniem één functies basiskader INP interventie met werfreserve vacant te
verklaren via mobiliteit A, B of C.

5. Voorwaarden en wijze van gunnen 1 voertuig wijkwerking Boortmeerbeek
De politieraad besluit unaniem de aankoop van een anoniem voertuig type Peugeot 206 te organiseren
via het raamcontract DSA 2012 R3 593 perceel 2B van de centrale aankoopdienst van de federale
politie.

6. Verkoop hondenkar
De politieraad besluit unaniem de hondenkar uit dienst te stellen vervolgens af te voeren.

7. Verzoek aan gemeenteraden tot vaststelling belasting op opgelegd vervoer met
politievoertuig

De politieraad besluit unaniem de gemeenteraden van Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen te
verzoeken ten behoeve van de werking van de politiezone een aan de gemeenteraadsbeslissingen van
Kortenberg en Herent gelijkluidend besluit over sommige tussenkomsten van de politie te nemen.

8. Vaststelling gemeentelijke dotaties
De politieraad besluit met 79,46Yo179,46yo van het aanwezig stemgewicht zijnde unaniem de
dotatieverdeling voor de begroting 2015 tussen de gemeenten van de politiezone Haacht als volgt vast
te stellen:
GEWONE DIENST

9. Jaarverslag
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag bij de politiebegroting 2015 zoals bepaald in artikel 96
van de Nieuwe Gemeentewet.

Gemeente Norm Percentase Dotatie 2015
Boortmeerbeek 14,3 30,48 1.034.295,00
Haacht 19.4 36,87 1.251.441,00
Keerbergen 13,8 32.66 1.108.270.00



_)_

10. Kennisname verslag technische begrotingscommissie
De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie van 24 november
2014.

11. Rekening dj 2013
De politieraad stelt een materiële fout vast bij de oproep aangezien de politierekening dj 2013 reeds
tijdens de zitting van24 juni 2014 werd behandeld.

12. Begroting dj 2015 gewone en buitengewone dienst
De politieraad besluit met 85,030/o/85,03 van de aanwezige stemmen, zijnde unaniem, de begroting
2015 over het geheel, met 5.286.121,00 EUR in inkomsten en 5.581.182,00 EUR uitgaven in de
gewone dienst van het dienstjaar met een geraamd algemeen begrotingsresultaat ten belope van -
295.061,00 EUR op het vorige dienstjaar en 295.061,00 EUR als geraamd algemeen
begrotingsresultaat op de gewone dienst en 207.000,00 EUR als inkomsten en 207.000,00 EUR
uitgaven op de buitengewone dienst en aldus een geraamd result¿at in het eigen dienstjaar van 0,00
EUR en een algemeen geraamd begrotingsresultaat van 0,00 EUR in de buitengewone dienst, goed te
keuren.

13. Stand van zaken onderzoek fusiemogelijkheden
De politieraad bespreekt de stand van zaken van het fusieonderzoek met dePZ BRT en verneemt dat
de betrokken burgemeesters opnieuw de gesprekken zullen aanknopen.

Punten aangebracht door politieraadslid Ann Schevenels:
14. Diefstallen in de politiezone
De politieraad neemt kennis van de toelichting door HCP Wim D'haese bij de criminografie over
diefstallen in de politiezone en de operationele maatregelen die uitgevoerd werden en gepland zijn.

Ingevolge de bepaling in artikel 252 S2 van het gemeentedecreet waarbij de
openbaarheidsverplichting nader omschrevenwordt, bevestigt het politiecollege heden de voorgaande
belmopte lijst door middel van een aanplakbrief aan de gemeentehuizen van de zone aan de bevolking
binnen de decretale termijnen te zullen bekend maken.

De inzage voor het publiek wordt georganiseerd iedere werkdag van 9.00 u tot 12.00 u van Il
december 2014 tot en met 3l december 2014 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek. Latere
consultatie kan op eenvoudige aanvraag.

Haacht, 10 december 2014
Namens het politiecollege
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