
PO LI TIE Z ONE B O O RTME E RB E E K-HAAC HT-KE E RB E RG E N
BEI(NOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 24 maart 2015

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

maart 2015 voor de eerste 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 2 maart
2015 betreffende het ontslag van mevrouw Daisy Deneef als politieraadslid en haar vervanging
door de heer Alex De Coninck.

2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging opvolgend politieraadslid
De politieraad aanvaard unaniem de geloofsbrieven van raadslid Alex De Coninck en neemt akte
van de eedaflegging en de aanstelling tot lid van de politieraad van de heer Alex De Coninck

3. Notulen vorige zilting
De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van 9 december 2074
goed te keuren.

4. Kennisname goedkeuring rekening dj 2013
De politieraad neemt kennis van de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van
27 januaÅ 2015 betreffende het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van
26 jantari 2015 betreffende de goedkeuring van de begrotingsrekening 2013, de balans op 31

december 2013 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2013.

5. Actieplan PBW 2015
De politieraad besluit unaniem het actieplan PBW 2015 als volgt aan te vullen: Praktijkopleiding
PBW plaatselijke verantwoordelijken en leidinggevenden Risicoanalyse brand

6. Vacantverklaring 1 IÌ\P recherche
De politieraad besluit unaniem één functie basiskader INP recherche met werfreserve vacant te
verklaren.

7. Vacantverklaring 1 IllP interventie
De politierdaad besluit unaniem één functie basiskader INP interventie met werfreserve vacant te

verklaren via mobiliteit A, B of C.

8. Herroeping vernietiging afgeschreven combi's
De politieraad besluit unaniem de voertuigen RFV749 en XGJ243 na ontstriping en ontpantsering
door de koper, openbaar te verkopen aan de meest biedende die minimaal 2.500,00 EUR biedt.

9. Voorwaarden en wijze van gunnen anoniem voertuig recherche
De politieraad besluit unaniem de aankoop van een anoniem voertuig type Peugeot 504 te

organiseren via het raamcontract DSA 2012 R3 500 perceel 334 van de centrale aankoopdienst
van de federale politie.

10. Huurovereenkomst politiegebouw te Boortmeerbeek
De politieraad besluit unaniem de huurovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en de

politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen voor het verhuren van het gebouw aan de

Dorpplaats 1, goed te keuren.

11. Criminaliteitscijfers en de stand van zaken van de actieplannen
De zonechef geeft een overzicht van de criminaliteitscijfers voor 2014 en het eerste lopende
kwartaalvan 2015.
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12. Project ANPR
De politieraad besluit unaniem de politiezone te voorzien van ANPR-controle.

13. Stand van zaken onderzoek fusiemogelijkheden
De voorzitter deelt mee dat op politiek niveau de gesprekken over een mogelijke fusie met de
politiezone BRT opnieuw op gang komen.

BESLOTEN ZITTING

14. Oppensioenstelling wegens medische ongeschiktheid INP Wim Lemmens
Na geheime stemming besluit de politieraad met 15 ja de pensionering wegens lichamelijke
ongeschiktheid van INP Willem Lemmens met ingang van I januari2015 te bekrachtigen.

15. Oppensioenstelling wegens medische ongeschiktheid HII\P Van Rillaer
Na geheime stemming besluit de politieraad met 15 ja de pensionering \¡/egens lichamelijke
ongeschiktheid van HINP Patrick Van Rillaer met ingang van I januari 2015 te bekrachtigen.

16. Stand van zaken mogelijk onderzoek openbaar ministerie (O.M.) /tuchtprocedure(s) in de
politiezone
De voorzitter deelt op vraag van raadslid Frank Vannetelbosch mee dat er geen procedures meer
lopen bij het parket die gevolg kunnen hebben op tuchtrechtelijk vlak.

Ingevolge de bepaling in artikel 252 ç2 van het gemeentedecreet waarbij de
openbaarheidsverplichting nader omschreven wordt, bevestigt het politiecollege heden de voorgaande
belmopte 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 25 mqart
2015 tot en met 20 mei 2015 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek. Latere consultatie kan
op e envoudige aanvraag.

Haacht, 26 maart2Dl5
Namens het politiecollege
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