
POLITIEZONE BOORTMEERBEEK-HAACHT-KEERBERGEN 
 

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 27 mei 2014 
 

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 27 

mei 2014 voor de tweede 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. Extra punten toe te voegen aan de agenda 

De politieraad besluit unaniem volgende agendapunten toe te voegen aan de agenda van de politieraad 

van heden luidend:  

- Kennisname besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 13 mei 2014 

betreffende de niet-goedkeuring van de politiebegroting 2014; 

- Vaststelling voorlopige twaalfden voor de maanden april, mei en juni 2014. 

 

2. Kennisname besluit gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant  

De politieraad besluit kennis te nemen van de niet-goedkeuring door de gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant op 13 mei 2014 van de beslissing van de politieraad van 25 maart 2014 houdende de 

vaststelling van de politiebegroting 2014.  

 

3. Vaststelling voorlopige twaalfden voor de maanden april, mei en juni 2014 

De politieraad besluit unaniem het politiecollege te machtigen te beschikken over voorlopige 

twaalfden, ten opzichte van de kredieten zoals opgenomen in de begroting voor het dienstjaar 

2013 voor een periode van drie maanden van 1 april 2014 tot 30 juni 2014, voor alle kredieten 

van verplichte uitgaven van de gewone dienst. 
 

4. Notulen vorige zitting 

De politieraad besluit de notulen van de zitting van de politieraad van 25 maart 2014 unaniem goed te 

keuren. 

 

5. Delegatiebesluit aan politiecollege uitgaven gewone dienst en tot 8.500,00 EUR (excl. BTW) 

buitengewone dienst 

De politieraad besluit unaniem de bevoegdheden om de wijze te kiezen voor het gunnen van de 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten en om er de voorwaarden van vast te stellen tot en 

met 2019 (buitengewone dienst tot 8.500,00 EUR) aan het politiecollege te delegeren. 

 

6. Vacantverklaring 1 INP wijk 

De politieraad besluit unaniem één functie basiskader INP wijk met werfreserve vacant te verklaren. 

 
7. Vacantverklaring 3 INP interventie 

De politieraad besluit unaniem drie functies basiskader INP interventie met werfreserve vacant te 

verklaren via mobiliteit A, B of C. 

 
8. Vertegenwoordiging algemene vergadering ETHIAS 23 juni 2014 

De politieraad besluit unaniem Luc de Bie, politieraadslid, af te vaardigen naar de gewone algemene 

vergadering van de onderlinge maatschappij ETHIAS op 23 juni 2014. 

 
9. Afschrijven voertuig RFV749 

De politieraad besluit unaniem  het voertuig RFV749 af te voeren.  

 
10. Voorwaarden en wijze van gunnen plaatsing 2 douches  

De politieraad besluit unaniem de besluiten van de politieraad van 28 mei 2013 en 22 oktober 2013 

betreffende de voorwaarden en wijze van gunnen voor de plaatsing van 2 douches bij de dienst 

interventie te Haacht in te trekken en opnieuw vast te stellen zoals bepaald in de technische 

beschrijving en de raming voor de opdracht te bepalen op 22.000,00 EUR  (incl. 21 % btw). 
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11. Full service contract AGB Haacht gebruik dienstencentrum 

De politieraad besluit unaniem het full service contract met het AGB Haacht voor het gebruik 

van de accommodatie van het dienstencentrum te Haacht goed te keuren. 

 
12. Stand van zaken onderzoek fusiemogelijkheden 

De voorzitter deelt mee dat de besprekingen over het onderzoek over de fusiemogelijkheden hernomen 

wordt als de nieuwe zonechef actief de dienst kan opnemen. 

 

BESLOTEN ZITTING 
1. Voordracht korpschef  

Na geheime stemming besluit de politieraad met 16 ja en 1 neen voor de motivering en 16 ja voor 

kandidaat Wim D’haese en 1 ja voor kandidaat Walter Vranckx de heer CP Wim D’Haese voor te 

dragen om door de Koning te worden aangewezen ‘en régime’ in de hoedanigheid van zonechef van 

de politiezone Boortmeerbeek – Haacht – Keerbergen. 

 
 

Ingevolge de bepaling in artikel 252 §2 van het gemeentedecreet waarbij de openbaarheidsverplichting nader 

omschreven wordt, bevestigt het politiecollege heden de voorgaande beknopte 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 1 juni 2014  tot en 

met 18 juni 2014 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek.  Latere consultatie kan op eenvoudige 

aanvraag. 
 

Haacht, 28 mei 2014 

Namens het politiecollege 

De politiesecretaris De burgemeester/voorzitter 
 

 

 

 

J. SMITS M. FILLET 


