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BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 19 december 2017

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 19
december 2017 voor de vierde 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 politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van 25 oktober 2017 goed
te keuren.

2. Eedaflegging bijzonder rekenplichtige
De politieraad neem akte van de eedaflegging in openbare zitting in handen van de

burgemeesterlvoorzitter door mevrouw Katrien Weets, bijzonder rekenplichtige.

3. Intrekking en herformulering besluit politieraad 25 april 2017 betreffende de
politierekening 2016

De politieraad besluit het besluit van de politieraad van 25 april2017 betreffende de goedkeuring van
de begrotingsrekening dienstjaar 2016 omwille van een redactionele fout in te trekken en keurt de
begrotingsrekening dienstj aar 20 1 6 opnieuw unaniem goed.

4. Huishoudelijk reglement politieraad
De politieraad besluit de besluiten van de politieraad van 3 mei 2001 en 29 maart2007 in te trekken en

stelt unaniem het reglement van orde van de politieraad vast.

5. Jaaractieplan PB\il 2018
De politieraad besluit unaniem het actieplan PBW 2018 als volgt vast te stellen:
- Op punt stellen onthaalbrochure
- Opleiding: opfrissing EHBO
- Opleiding brandbestrijding
- Verderzetting opleiding prioritair rijden

6. Rapporteringaanwervingen
De politieraad neemt kennis te nemen van volgende besluiten van het politiecollege
*6 november 2017 - aanwijzing aspirantenmobiliteit
*6 november 2017 - vacant verklaringen mobiliteitscyclus 2017 - 05
* 18 december 2017 - aanwijzing aspirantenmobiliteit

7. Kennisname verslag technische begrotingscommissie
De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie van 4 december
2017.

8. Begrotingswijziging nrl dj 2017 gewone dienst
De politieraad keurt unaniem de begrotingswijziging nr 1 dienstjaar 2017 gewone dienst goed

9. Vaststelling 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 diensdaar 2017
voor een periode van drie maanden van I januari 2018 tot 3l maart 2018, voor alle kredieten van
verplichte uitgaven van de gewone dienst.
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10. Criminaliteitsbeeld en stand van zaken actieplannen
De politieraad neemt kennis van de toelichting door de zonechef

BESLOTEN ZITTING

11. Pensionering I CP
Na geheime stemming besluit de politieraad unaniem de pensionering van I CP met ingang van 1

november 2017 te bekrachtigen.

12. Eervol ontslag lCT-deskundige
Op voorstel van het politiecollege besluit de politieraad in geheime stemming unaniem met ingang
van 23 oktober 20 I 7 eervol ontslag op verzoek te verlenen aan I lid van het kalog.

Ingevolge de bepaling in artikel 252 S2 van het gemeentedecreet waarbij de
openbaarheidsverplichting nader omschreven wordt, bevestigt het politiecollege heden de voorgaande
belcnopte 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 2l
december 2017 tot en met 19 januari 20lB op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek. Latere
consultatie kan op eenvoudige aanvraag.

Boortmeerbeek, 20 december 2017
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