
POLITIEZONE BOORTMEERBEEK-HAACHT-KEERBERGEN 
 

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 23 september 2014 
 

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 23 

september 2014 voor de vierde 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 het besluit van de gemeenteraad van Boortmeerbeek van 22 

september 2014 betreffende het ontslag van de heer Karel Sterckx als politieraadslid en zijn 

vervanging door mevrouw Francine De Becker. 

 

2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging opvolgend politieraadslid 

De politieraad besluit unaniem de geloofsbrieven van raadslid Francine De Becker te aanvaarden, akte 

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

Becker. 

 

3. Notulen vorige zitting 

De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van 26 juni 2014 goed te 

keuren. 

 

4. Stand van zaken benoeming korpschef  

De politieraad neemt kennis van de mededeling van de voorzitter dat aan de politiezone mondeling 

medegedeeld werd dat de verantwoordelijke minister het benoemingsbesluit voor HCOM Wim 

D’haese getekend zou hebben, maar dat de Koning momenteel niet in de mogelijkheid is het besluit te 

ondertekenen aangezien de periode van de regeringsvorming alleen lopende zaken behandeld mogen 

worden. 

 

5. Vacantverklaring 1 HINP interventie 

De politieraad besluit unaniem één functie middenkader HINP interventie met werfreserve vacant te 

verklaren. 

 

6. Vacantverklaring 2 INP interventie 

De politieraad besluit unaniem twee functies basiskader INP interventie met werfreserve opnieuw 

vacant te verklaren via mobiliteit A, B of C. 

 

7. Vacantverklaring 2 INP wijk 

De politieraad besluit unaniem twee functies basiskader INP wijk met werfreserve vacant te verklaren. 

 

8. Vacantverklaring 1 INP recherche 

De politieraad besluit unaniem één functie basiskader INP recherche met werfreserve vacant te 

verklaren. 

 

9. Kennisname verslag technische begrotingscommissie 

De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie van 18 augustus 

2014. 

 

10. Begroting dj 2014 gewone en buitengewone dienst 

De politieraad besluit met 95,17/95,17% van de aanwezige stemmen, zijnde unaniem de begroting 

2014 over het geheel, met  5.102.235,00 EUR in inkomsten en 5.898.015,64   EUR uitgaven in de 

gewone dienst van het dienstjaar met een geraamd algemeen begrotingsresultaat ten belope van -

795.780,64 EUR op het vorige dienstjaar en 0,00 EUR als geraamd algemeen begrotingsresultaat op 

de gewone dienst en 199.650,33 EUR als inkomsten en 179.000,00 EUR uitgaven op de buitengewone 

dienst en aldus een geraamd resultaat in het eigen dienstjaar van 20.650,33 EUR en een algemeen 

geraamd begrotingsresultaat van 0,00 EUR in de buitengewone dienst, goed te keuren. 
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11. Stand van zaken onderzoek fusiemogelijkheden 

De voorzitter deelt mee dat naast PZ BRT er ook andere mogelijke samenwerkingen die nu reeds 

praktisch effect hebben, onderzocht worden. 

 

BESLOTEN ZITTING 

12. Invaliditeitspercentage INP  

 

13. Invaliditeitspercentage HINP  

 

HEROPENING ZITTING 

 

Punten aangebracht door politieraadslid Frank Vannetelbosch: 

14. Verklaringen burgemeester Boortmeerbeek over politierekening 2013. 

Burgemeester Michel Baert licht toe hoe het resterende bedrag uit 202 zal worden betaald. 

 

15. Politiezone meerjarenplanning (MJP) 

De politieraad besluit niet te stemmen over het voorstel om de schepenen bij elkaar te brengen 

aangezien dit al van bij het begin van de politiezone gebeurt. 

 
16. Toelichting actieplan verkeer 

De korpschef geeft toelichting bij het actieplan verkeer. 

 
Punt aangebracht door politieraadslid Frank Vannetelbosch: 

17. Ontbreken brief aan Openbaar Ministerie (MO) op agenda PR. 

De voorzitter licht toe dat er geen brief moest worden geschreven omdat het parket zelf de 

informatie volgens de procedure bezorgde. 

 

 

 
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 24 september 2014  

tot en met 7 oktober 2014 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek.  Latere consultatie kan op 

eenvoudige aanvraag. 
 

Haacht, 25 september 2014 

Namens het politiecollege 

De politiesecretaris De burgemeester/voorzitter 
 

 

 

J. SMITS M. FILLET 


