
POLITIEZONE BOORTMEERBEEK-HAACHT-KEERBERGEN 
 

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 16 juni 2015 

 

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 16 

juni 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. Notulen vorige zitting 

De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van 24 maart 2015 

goed te keuren. 

 

2. Kennisname goedkeuring begroting dj 2015 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 

van 4 maart 2015 van de beslissing van de politieraad van 9 december 2014 houdende de 

vaststelling van de begroting 2015. 

 

3. Afschrijving van een voertuig 

De politieraad neemt kennis van de toelichting van het politiecollege en de korpschef over de 

wijze waarop de evaluatie van de bruikbaarheid van oude voertuigen zal gebeuren. Daardoor 

wordt de voorziene investering uitgesteld. 

 

4. Intekening raamcontracten Stad Brugge en Vlaamse overheid 

De politieraad besluit unaniem om de mogelijkheden van vlotte administratieve werking uit te 

breiden voor aankopen in het kader van ICT door in te tekenen op de raamcontracten van de Stad 

Brugge en de Vlaamse overheid. 

  

5. Voorwaarden en wijze van gunnen digitaal archiveringssysteem 

De politieraad besluit unaniem een digitaal archiveringssysteem aan te kopen.  

 

6. Kennisname bijzonder dotatieoverleg 

De politieraad neemt kennis van de resultaten van het bijzonder dotatieoverleg tussen de 

gemeenten over de noodzakelijke aanpassing van de dotatie in functie van de implementatie van 

het ANPR-systeem.  In principe zal tegen de volgende begrotingswijziging per gemeente een 

eenmalig investeringsbedrag van 100.000,00 EUR in de buitengewone dienst worden voorzien en 

50.000,00 EUR voor de gewone dienst.   
 

 

 

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 6 juli 2015  

tot en met 31 juli 2015 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek.  Latere consultatie kan op 

eenvoudige aanvraag. 

 

Haacht, 30 juni 2015 

Namens het politiecollege 

De politiesecretaris De burgemeester/voorzitter 

 

 

 

J. SMITS M. FILLET 


