
POLITIEZ ONE B O ORTME E Rß E E K-HAACHT-KE ERß E RGE N

BEKNOPTE OVERZTGHTSLTJST PoLrrrERAADSZrrrrNG 25 okrober 2017

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Ifaacht-Keerbergen vergaderde op woensdag
25 oktober 2017 voor de derde 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.

0. Toevoegen extra punt aan de zitting
De politieraad besluit unaniem het agendapunt aanstelling bijzonder rekenplichtige toe te voegen aan
de agenda van de besloten zittingvan de politieraad.

1. Notulen vorige zitting
De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van 4 juli 2017 goed te
keuren.

2. Projectgoedkeuring en aanvaarding factuur ANPR
De politieraad besluit unaniem het principe van de gunning van de levering en plaatsing van ANPR
via de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk AWV goed te keuren.

3. Aanpassing delegatiebesluit aan politiecollege uitgaven gewone dienst en tot 30.000,00 EUR
(excl. btw) buitengewone dienst ingevolge wetgeving overheidsoppdrachten.

De politieraad besluit unaniem de bevoegdheden van de politieraad 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, voor de begrotingsjaren 2017,2018 en 2019 te delegeren aan het politiecollege voor de
overeenkomsten betreffende het dagelijks beheer van de politiezone binnen de perken van de kredieten
die hiertoe op de gewone begroting zijn ingeschreven en tot 30.000,00 EUR op de buitengewone
begroting.

4. Procedure raamcontract postdiensten WSG
De politieraad besluit unaniem toe te treden tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een
overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp "Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale
besturen" van VVSG vrw en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermelde
raamovereenkomst door aan WSG vzw het ingevulde aanvraagformulier mee te delen.

5. Stand van zaken centraal politiegebouw
De politieraad neemt kennis van de mededeling dat er een notaris is aangesteld om de aankoop van de
grond voor het centraal politiegebouw te begeleiden.

6. Rapporteringaanwervingen
De politieraad neemt kennis van volgende besluiten van het politiecollege:
*26 juni 2017: vacantverklaring I INP wijk
*25 septemb er 2017 : heraanmelding mobiliteitscyclus:

- I CP coördinatie zonale permanentie en eerstelijnszorg
- I HINP eerstelijnszorg en interventie
- I INP eerstelijnszorg en interventie (aspirantenmobiliteit)

7. Rapportering personeelsinzeten budgettering
De politieraad neemt kennis van de presentatie van de korpschef wim D'Haese.

8. Criminaliteitsbeeld en stand van zaken actieplannen
De politieraad neemt kennis van de presentatie van de korpschef Wim D'Haese.
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BESLOTEN ZITTING

1. Voordracht 1 CP beleid
2. Percentage arbeidsongeschiktheid llttP Vicþ Lemmens
3. Uitdiensttreding bijzonder rekenptichtige
4. Aanstelling bijzonder rekenplichtige

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

De inzage voor het publiekwordt georganiseerd iedere werkdag van 9.00 u tot 12.00 u van 26 oktober
2017 tot en met 16 november 2017 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek. Latere
consultatie kan op eenvoudige aanvrqag.

Boortmeerbeek, 30 oktober 2017
Namens het politiecollege
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