
POLITIEZONE BOORTMEERBEEK-HAACHT-KEERBERGEN 
 

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 24 juni 2014 
 

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 24 

juni 2014 voor de derde 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. Kennisname ontslag van een politieraadslid 

De politieraad neemt kennis van de mail van politieraadslid Wendy Colin van 11 juni 2014 waarbij zij 

schriftelijk verklaart afstand te doen van haar mandaat als politieraadslid en haar vervanging door 

mevrouw Nele De Win. 
 

2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging opvolgend politieraadslid 

De politieraad besluit unaniem de geloofsbrieven van politieraadslid Nele De Win te aanvaarden, akte 

te nemen van de eedaflegging en de aanstelling tot lid van de politieraad van de mevrouw Nele De 

Win. 
 

3. Notulen vorige zitting 

De politieraad besluit de notulen van de zitting van de politieraad van 27 mei 2014 unaniem goed te 

keuren. 
 

4. Eedaflegging korpschef (onder voorbehoud) 

Aangezien er nog geen KB werd gepubliceerd over de aanstelling van de heer COM Wim D’haese als 

korpschef kan er nog geen eedaflegging plaatsvinden. 
 

5. 3 voorlopige twaalfden 

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 juli 2014 tot 30 september 2014, voor alle kredieten van 

verplichte uitgaven van de gewone dienst. 
 

6. Kennisname verslag technische begrotingscommissie 

De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie van 16 juni 2014. 
 

7. Rekening 2013 

De politieraad besluit met 95,43/ 95,43 % aanwezige stemmen , zijnde unaniem, de 

begrotingsrekening dienstjaar 2013 goed te keuren. 

De politieraad besluit tevens het kasverslag, de balans op 31 december 2013 en de resultatenrekening 

2013 unaniem goed te keuren. 
 

8. Stand van zaken onderzoek fusiemogelijkheden 

De politieraad neemt kennis van de mededeling van de voorzitter dat er momenteel geen concrete 

vordering te melden is. 
 

9. Voorstelling actieplannen 

De politieraad neemt kennis van de voorstelling van de actieplannen. 
 

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 


