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BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST POLITIERAADSZITTING 22 maart 2016

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 22
maart 2016 voor de eerste maal dit jaar vanaf 20.00 u in de nadzaal 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. Mededelingvoorzitterschap
De politieraad neemt kennis van de ovemame van het voorzitterschap van het politiecollege en de
politieraad sedert I januari 2016 door burgemeester van Boortmeerbeek Michel Baert van voormalig
burgemeester van Haacht Mon Fillet. Burgemeester Steven Swiggers vervoegt het politiecollege en de
politieraad als burgemeester van de gemeente Haacht.

2. Notulen vorige zitling
De politieraad besluit unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van 15 december 2015
goed te keuren.

3. Kennisnametoezichtsbesluit
De politieraat neemt kennis van het toezichtsbesluit over de politierekening.

4. Vaststelling gemeentelijke dotaties
De politieraad keurt unaniem de dotatieverdeling voor de begroting 2016 tussen de gemeenten van de
politiezone Haacht als volgt vast:
GEWONE DIENST

BUITENGEWONE DIENST

5. Jaarverslag
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag bij de politiebegroting 2016.

6. Kennisname verslag technische begrotingscommissie
De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie van l5 februari
2016

7. Begroting dj 20f 6 gelyone en buitengewone dienst
De politieraad keurt unaniem de begroting dienstjaar 1 goed

8. Bekrachtiging vacantverklaringen
De politieraad besluit unaniem het besluit van de het politiecollege te bekrachtigen om één functie
basiskader INP recherche vacant te verklaren en voor te dragen.

Gemeente Norm Percentage Dotatie 2016
Boortmeerbeek 14,3 30,48 L107.898,00
Haacht 19,4 36,87 1.340.484,00
Keerbergen 13,8 32.66 1 . I 87. l3 8,00

Gemeente Norm Percentase Dotatie 2016
Boortmeerbeek 14,3 30,48 87.362,00
Haacht 19,4 36,87 10s.667,00
Keerberqen 13,8 32,66 93.601.00
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9. Afschrijving voertuig
De politieraad besluit unaniem het voertuig Volkswagen polo JSI12I zo nodig te ontstripen, te
ontdoen van de politionele uihusting en vervolgens af te voeren.

10. Evaluatie zonaal veiligheidsplan en criminografie
De politieraad neemt kennis van de toelichting van de korpschef over de evaluatie zonaal
veiligheidsplan en criminologie.

BESLOTEN ZITTING
11. Aanvraag NAVAP
Na geheime stemming besluit de politieraad unaniem een HINP de non-activiteit voor aanvang
pensioen (NAVAP vanaf l juli 2017) toe te staan.

Ingevolge de bepaling in artikel 252 S2 van het gemeentedecreet waarbij de
openbaarheidsverplichting nader omschrevenwordt, 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 23 maart
2016 tot en met l3 april 2016 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek. Latere consultatie
kan op eenvoudige aanvraag.

Haacht, 29 maart20l6
Namens het politiecollege
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