
POLITIE Z ONE B O O RTME E RB E E K-HAAC HT-KE E RB E RG E N
BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 29 sentember 2015

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 29
september 2015 voor de derde maal dit jaar vanaf 20.00 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 zilting
De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van 16 juni 2015 goed te
keuren.

2. Rapportering korpschef prioriteiten zonaal veiligheidsplan
De politieraad neemt kennis van de toelichting van de korpschef bij de stand van zaken van de
prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan.

3. Kennisname technische begrotingscommissie
De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie van 7 september
2015.

4. Begrotingswijziging nr. 1 dj 2015
De politieraad keurt mei. 86,41%o van de aanwezige stemmen de begrotingswijziging nr I dj 2013
goed.

5. Rekening dienstjaar 2014
De politieraad keurt unaniem de begrotingsrekening dienstjaar 2014,het kasverslag, de balans op 3l
december 2014 en de resultatenrekening 2014 goed.

6. Voorwaarden en wijze van gunnen 20 PC-schermen
De politieraad besluit unaniem de aankoop van 20 PC-schermen met toebehoren te organiseren via het
raamcontract FORCMS-PC-O78 lot I van de centrale aankoopdienst van de federale politie.

7. Vacant verklaring halftijds assistent kalog
De politieraad besluit unaniem één functie halftijds assistent kalog vacant te verklaren.

8. Vacant verklaring I HII\P
De politieraad besluit met l2ja en I onthouding één functie middenkader HINP interventie met werfreserve
vacant te verklaren.

Ingevolge de bepaling in artikel 252 S2 van het gemeentedecreet waarbij de
openbaarheidsverplichtingnader omschrevenwordt, 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 30
september 2015 tot en met 18 oktober 2015 op het gemeentesecretariaatvan Boortmeerbeek. Latere
consultatie kan op eenvoudige aanvroag.

Haacht, 2 oktober 2015
Namens het politiecollege

DeDe

M. BAERT

wd


