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Het politiecollege van de politiezone “Pajottenland” (5405) bestaande uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne,
Lennik en Pepingen verzoekt de leden van de politieraad te vergaderen op maandag 21 maart 2016 om 14u00 in de
raadzaal van het gemeentehuis van 1570 Galmaarden, Marktplein 17.
AGENDA

Openbare zitting



1.
2.
3.
4.

Personeel – Directeur Organisatie –Eedaflegging
Personeel – Calog B – Facilitaire dienstverlening –Eedaflegging

Aanvaarding van het ontslag van Carina Goubert (Gooik) en dankwoord
Onderzoek der geloofsbrieven - installatie en eedaflegging van Stefaan Viaene (Gooik)
Notulen politieraad dd. 26/10/2015 – Goedkeuring
Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone Pajottenland voor het jaar
2015 – Goedkeuring
5. Financiën - Begroting 2015 - Begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd. 12/11/2015 van de heer
Gouverneur - Schrijven provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd.
16/11/2015 onder kenmerk toezicht/313 240 – Kennisname
6. Financiën - Begroting 2016 - Besluit goedkeuring dd. 17/11/2015 van de heer Gouverneur - Schrijven provincie
Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 18/11/2015 onder kenmerk
toezicht/314 246 – Kennisname
7. Financiën – PLP 54 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2016 ten
behoeve van de politiezones – Wedde van de maand december 2015 – Kennisname en bespreking
8. Begroting 2016 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Goedkeuring
9. Begroting 2016 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst – Goedkeuring
10. Infrastructuur – Stand van zaken
11. Infrastructuur – KB dd. 02/12/2015 houdende machtiging tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte
van een perceel gelegen te Kester ten behoeve van de politiezone Pajottenland met het oog op de realisatie van
een nieuw politiecommissariaat (B.S., 18/12/2015) – Kennisname
12. Infrastructuur – Onteigening – Aanstellen van een advocaat inzake juridische ondersteuning – Besluit van het
Politiecollege dd. 09/10/2015 – Bekrachtiging

13. Infrastructuur – Onteigening – Uitvoering KB – Verdere procedure via advocaat in plaats van via het
Aankoopcomité – Bekrachtiging besluit Politiecollege dd. 18/12/2015 – Goedkeuring
14. Infrastructuur – RUP Politiehuis – Vrijwillig tussenkomende partij - Aanstellen van een advocaat – Besluit bij
hoogdringendheid Politiecollege dd. 22/01/2016 - Bekrachtiging
15. Personeel – Koninklijk Besluit dd. 09/11/2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor
personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie (BS. 25-11-2015) – Schrijven ViceEerste Minister – Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken dd. 20/11/2015 met als kenmerk
SAT/ADM/2015/2746 OUT/2015/2799 – Kennisname en bespreking
16. Personeel – KB dd. 22/02/2016 houdende de wijze van toekenning van subsidies ter ondersteuning van het
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2016 en
de ministeriële omzendbrief GPI 85 dd. 22/02/2016 betreffende het eindeloopbaanregime voor de
personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie (BS., 25/02/2016) - Kennisname
17. Personeel – Pensioen van het personeel van de politiediensten – Eindeloopbaanregime - Non-activiteit
voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) – Delegatie aan het politiecollege – Goedkeuring
18. Buitendienststellingen informaticamateriaal – Kennisname
19. Buitendienststellingen voertuigen - Kennisname
20. Begroting 2016 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 kopier - Vaststellen technische bepalingen, de raming
en de wijze van gunnen - Goedkeuring
21. Begroting 2016 – Buitengewone dienst – Aankoop van 9 laptops (6 stand alone en 3 ISLP mobiel werken) Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen binnen het raamcontract van de Federale
Overheidsdienst Personeel en Organisatie FOR-CMS – Goedkeuring
22. INFRAX – Gemeenschappelijke aankoop van elektriciteit – machtiging gemeentebestuur Gooik – Besluit bij
hoogdringendheid in zitting Politiecollege 18/12/2015 - Bekrachtiging
23. VERA – Goedkeuring samenwerkingsprotocol “politie samenwerkingsverband” – Goedkeuring
24. Mededelingen
 Mededelingen door de Voorzitter
 Mededelingen door de Korpschef
25. Varia
Besloten zitting
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