
PO LI TIE Z O NE B O O RTME E RB E E K-HAAC HT-KE E RB E RG E N

BEKNOPTE OVERZICHTSLIJST AADSZITTING 20 decemher 2016

De politieraad van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vergaderde op dinsdag 20
december 2016 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. Kennisname ontslag van een politieraadslid
De politieraad neemt kennis van de mail van politieraadslid Nele De Win van 3l oktober 2016 waarbij
deze haar onts lag al s pol itieraads lid indient.

2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging opvolgend politieraadslid
De politienaad aanvaard de geloofsbrieven van raadslid Marc Verbelen te aanvaarden en neemt akte te
nemen van de eedaflegging en de aanstelling tot lid van de politieraad van de heer Marc Verbelen.

3. Notulen vorige zitting
De politieraad keurt unaniem de notulen van de zitting van de politieraad van20 september 2016
goed.

4. Jaaractieplan PBW 2017
De politieraad stelt unaniem het actieplan PBW 2017 als volgt vast:

- Veilig werken aan elektrische installaties;
- Opvolging controle van de gebouwen;
- Afu erken brandinterventiedossiers
- Opleiding rijden met prioritair voertuig

5. Mandaat verlening aan gemeenten procedure gunning levering elektriciteit en gas
De gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen worden, in de zin van artikel 38 van de wet van 15 juni
2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en

diensten, aangeduid om in naam en voor rekening van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen met
betrekking tot het/de gebouwen en installaties te Dorpplaats 1,3190 Boortmeerbeek voor de gemeente
Boortmeerbeek; Remi Vande Sandelaan l, 6 en 7,3150 Haacht voor de gemeente Haacht en Gemeenteplein 10,

3140 Keerbergen voor de gemeente Keerbergen op te treden voor het toewijzen van een overheidsopdracht
strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor aardgas en elektriciteit voor een periode vanaf de eerste

dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2020.

6. Kaderwijziging kalog
De politieraad besluit unaniem één functie niveau C intelligence manager, data-analist, informatie- en

ICT/technologische politiezorgenbeheer in het KALOG-kader in te schrijven.

7. Kaderwijziging operationeel kader
De politieraad besluit unaniem één functie commissaris (CP) in het operationeel kader in te schrijven.

8. Dading "bijkomende federale toelage -2í"/o-regel"
De politieraad besluit unaniem in te stemmen met een dading overeenkomstig de regeling die
geschetst is in de brief van de WSG van 28 november 2016, zoals aangevuld in de mail van 2
december 2016, waarbij de zaak zou worden geregeld met een betaling voor slot van alle rekening van
349.064,99 euro.

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

GE\ryONE DIENST
Gemeente Norm
Boortmeerbeek 14,3

Haacht 19,4
Keerbergen 13,8

Percentage
30,48
36,87
32,66

Dotatie 2017
1.114.924,00
1.348.998,00
1.194.668,00
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10. Jaarverslag
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag bij de politiebegroting 2017

11. Kennisname verslag technische begrotingscommissie
De politieraad neemt kennis van het verslag van de technische begrotingscommissie van 5 december
2017.

12. Begroting dj 2017 gewone en buitengewone dienst
De politieraad keurt unaniem de begroting 2017 over het geheel, met 5.862.669,00 EUR in inkomsten
en 6.168.573,76 EUR uitgaven in de gewone dienst van het dienstjaar met een geraamd algemeen
begrotingsresultaat ten belope van 305.904,76 EUR op het vorige dienstjaar en 305.904,76 EUR als
geraamd algemeen begrotingsresulta¿t op de gewone dienst en 369.500,00 EUR als inkomsten en
369.500,00 EUR uitgaven op de buitengewone dienst en aldus een geraamd resultaat in het eigen
dienstjaar van 0,00 EUR op de gewone dienst en een algemeen geraamd begrotingsresultaat van 0,00
EUR in de buitengewone dienst, goed te keuren.

13. Criminaliteitsbeeld en stand van zaken actieplannen
De politieraad neemt kennis van de toelichting door de zonechef over het criminaliteitsbeeld en de
stand van zaken rond de actieplannen.

Ingevolge de bepaling in artikel 252 S2 van het gemeentedecreet waarbij de
openbaarheidsverplichting nader omschreven wordt, bevestigt het politiecollege heden de voorgaande
behtopte 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 2I
december 2016 tot en met 12 januari 2017 op het gemeentesecretariaat van Boortmeerbeek. Latere
consultatie kan op eenvoudige aanvraag.
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