
POLITIE Z ONE B OORTME E RB EEK-HAACH T-KEE Rß E RGEN

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 25 april 2017

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 25
april 2016 voor de eerste maal dit jaar vanaf 20.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis te
Boortmeerbeek. 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 zitting
De notulen van de zittingvan2} december 2016 worden unaniem goedgekeurd.

2. Kennisname toezichtsbesluiten
De toezichtbesluiten van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant over de jaarrekening 2015
en de begroting20lT worden ter kennis genomen.

3. Kennisname getekende dadingsovereenkomst federale basistoelage
De politieraad neemt kennis van de ondertekening van de dading over de achterstallige federale
basistoelage op 23 december 2016.

4. Kennisname besluiten politiecollege 7 en 21 november 2016 aankoop voertuig en toebehoren
De politieraad neemt kennis van de besluiten bij hoogdringendheid van de aankoop van een
interventiewagen en toebehoren, en maakt geenbezxaar.

5. Kennisname technische begrotingscommissie
De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie over de
jaarrekenin g 201 6 v an 3 april 2017 .

6. Politierekening dj 2016
De politieraad keurt unaniem de begrotingsrekening dienstjaar 2016 goed met volgend resultaat in de
synthesetabel:

Gewone dienst Buitensewone dienst
Vastgestelde rechten
Onverhaalbare en
bedragen

oninvorderbare
6.046.154,68

0,00
70.968,67

0,00

Netto vastgestelde rechten
Vastlessinsen

6.046.154,68
5.400.88s"22

70.968,67
- 105.092,37

Algemeen resultaat dienstj aar
Positief
Nesatief

645.269,46
0,00

0,00
34.123,70

Vastgestelde rechten
Onverhaalbare en
bedragen

oninvorderbare
6.046.154,68

0,00
70.968,67

0,00

Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen

6.046.154,68
5388.431,42

70.968,67
68.426.48

Boekhoudkundig resultaat over te dragen
naar het volgende dienstjaar
Positief
Negatief

657.723,26
0,00

2.542,19
0,00

Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen

5.400.885,22
5388.437,42

705.092,37
68.426,48

Vastleggingen over te dragen naar
volgend dienstiaar 12.4s3,80 36.665,89

Eveneens worden het kasverslag, de balans op 3l december 2016 en de resultatenrekening 2016
goedgekeurd.



_)_

7. Voorwaarden en wijze van gunnen aankoop anoniem voertuig
De politieraad keurt de voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van een anoniem
voertuig via raamcontract van de federale overheid goed.

8. Voorwaarden en wijze van gunnen aankoop combi
De politieraad keurt de voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van een combi via
raamcontract goed.

9. Voorwaarden en wijze van gunnen ademanalysetoestel
De politieraad keurt de voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van 5

ademanalysetoestellen via raamcontract van de federale overheid goed.

10. Voorwaarden en wijze van gunnen digitale archivering
De politieraad keurt de voorwaarden en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de
aankoop van een digitaal archiveringssysteem goed.

11. Toetreding IT-Punt
De politieraad besluit toe te treden tot ILV IT-Punt, de nodige besluiten te nemen over de statutaire
bepalingen inzake de btw en burgemeester Dominick Vansevenant (15 ja, 2 neen en I blanco) als
effectieve en burgemeester Steven Swiggers (18 ja) als plaatsvervangende vertegenwoordigers aante
duiden.

12. Vacantverklaring 2 Il{P (met mogelijkheid aspirantenmobiliteit)
De politieraad besluit de plaats van 2 INP interventie (aspirantenmobiliteit) vacant te verklaren.

13. Vacantverklaring I HINP
De politieraad besluit de plaats van I HINP vacant te verklaren.

14. Kaderwijziging commissaris
De politieraad besluit het politiekader aan te passen met I functie CP beleid.

15. Vacantverklaring I COM
De politieraad besluit I functie van CP vacant te verklaren.

16. Rapportering aanwervingen
De politieraad neemt kennis van 4 vacantverklaringen die door het politiecollege werden gedaan in
functie van het besluit van de politieraad van20 september 2016.

17. Tarief opvragingen ANPR-gegevens door politiezones zonder Al\PR-initiatief
De politieraad besluit een tarief van 95,00 EUR in te stellen op elke ANPR-bevraging die gebeurt door
een dienst van een PZ die zelf op geen enkele wijze investeert in ANPR.

18. Criminaliteitsbeeld en stand van zaken actieplannen
De politieraad neemt kennis van de toelichting die de korpschef geeft bij de stand van zaken van het
criminaliteitsbeeld en de addenda bij het zonaal veiligheidsplan20lT-2019.

BESLOTEN ZITTING

19. Tijdelijke oppensioenstelling van een Il\P
De politieraad besluit met 17 ja en I neen de tijdelijke oppensioenstelling van I INP goed te keuren.

20. Benoeming één adviseur niveau A kalog
De politieraad keurt de benoeming van 1 adviseur niveau A kalog met 18 ja voor de motieven en 17 ja
voor de voorgedragen kandidaat en 1 stem voor een andere kandidaat goed.

21. Aanduiding bijzonder rekenplichtige na pensionering
De politieraad verlengt unaniem voor een periode van 2 jaar het mandaat van bijzonder rekenplichtige
Nicole Heremans.



Ingevolge de bepaling in artikel 252 S2 van het gemeentedecreet waarbij de
openbaarheidsverplichting nsder omschreven wordt, bevestigt het politiecollege heden de voorgaande
belvtopte 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 26 april
2017 tot en met 17 mei 2017 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek. Latere consultatie kan
op eenvoudige aanvraag.

B oortmeerb eek, 26 april 20 I 7

Namens het politiecollege
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'Sl,rns M. BAERT


