TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017
♦ Personeel – Dienst Interventie –- Eedaflegging

1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 – Goedkeuring
Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde politie, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.

2. Infrastructuur – Onteigening – Stand van zaken
De korpschef geeft een toelichting over het dossier onteigening.

3. Infrastructuur – Onteigening – Uitspraak Vrederechter 31/07/2017 – Kennisname en goedkeuring
betaling van het bedrag van de provisionele onteigeningsvergoeding aan de vrijwillig tussenkomende
partij LV Van Sinay – Besluit bij hoogdringendheid in zitting van het Politiecollege van 08/09/2017 Bekrachtiging
Betreffende het dossier van de onteigening, heeft de vrederechter een vonnis geveld op 31 juli 2017 waarbij het
bedrag van de bijkomende provisionele onteigeningsvergoeding vastgesteld werd op 25.000,00 €, voor het
verwerven van de grond voor de bouw van het politiehuis.

4. Infrastructuur – Onteigening – Bevelschrift van de Vrederechter dd. 15/09/2017 inzake de
inbezitstelling van de onteigende goederen door de politieraad van de PZ Pajotttenland – Kennisname
De vrederechter heeft in zijn bevelschrift dd. 15/09/2017 de inbezitstelling uitgesproken van de onteigende
goederen. Hierbij wordt de politieraad van de PZ Pajottenland officieel in bezit gesteld van de grond voor de
bouw van het politiehuis.

5. Infrastructuur – Nieuwbouw - Stand van zaken
De korpschef geeft een toelichting over het dossier nieuwbouw.

6. Begroting 2017 – Begrotingswijziging 3 en 4 – Besluit goedkeuring dd. 12/07/2017 van de heer
Gouverneur – Schrijven Provincie Vlaams-Brabant – Afdeling Federale Overheid – Dienst Algemene
Zaken dd. 13/07/2017 onder kenmerk toezicht/266 130 - Kennisname
De Gouverneur keurde de begrotingswijziging 3 en 4/2017 goed. De Politieraad neemt kennis van dit schrijven.

7. Begroting 2017 – Begrotingswijziging 5 in de gewone dienst – Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging 5 in de gewone dienst goed.
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8. Begroting 2017 – Begrotingswijziging 6 in de buitengewone dienst – Goedkeuring
De Politieraad keurt de begrotingswijziging 6 in de buitengewone dienst goed.
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9. Begroting 2018 - Goedkeuring
De Politieraad keurt de begroting voor het dienstjaar 2018 goed.
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Gemeentelijke toelage HERNE :
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10. Haviland – Toetreding politiezone Pajottenland – Goedkeuring
Gelet op de wijziging van het decreet intergemeentelijke samenwerking zoals goedgekeurd door het Vlaams
Parlement op datum van 27 april 2016, kunnen politiezones en hulpverleningszones statutair deelnemer worden
met D aandelen in HAVILAND (artikel 13 van de statuten als bijlage) waarvan één D aandeel een nominale
waarde heeft van 25 euro per aandeel.
Deze statutaire participatie houdt geen verplichting in om gebruik te maken van de betalende dienstverlening. De
zones kunnen op elk moment bepalen of en in welke mate ze gebruik wensen te maken van de verschillende
diensten van Haviland.
De statutenwijziging van Haviland werd neergelegd ter Griffie van de Nederlandstalige rechtbank van
Koophandel te Brussel op 24 mei 2017. Nadat de politieraad de toetreding heeft goedgekeurd, wordt de toetreding
van de PZ Pajottenland goedgekeurd in een bijzondere algemene vergadering van Haviland op 13/12/2017.

11. Begroting 2017 – Buitengewone dienst – Aankoop installatie voor het mobiel werken binnen het
raamcontract van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) - Vaststellen
technische bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring
Teneinde de nodige back-office infrastructuur te voorzien voor mobiel werken, wordt de aankoop voorzien van de
installatie voor het mobiel werken. Dit zal gebeuren binnen het raamcontract van de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO) - ‘raamcontract Datacenter voor ‘aankoop of huur van ict-apparatuur
(hardware&software) voor een datacenter met bijhorende diensten’.

12. Begroting 2017 – Buitengewone dienst – Aankoop van een Video Management Systeem (VMS) via het
raamcontract van de politiezone Westkust - Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze
van gunnen – Goedkeuring
De investering van een integraal Video Management Systeem dringt zich op. Dergelijk systeem integreert al de
verschillende types camera’s in één consultatie- en beheersysteem. Voor deze aankoop zal een beroep worden
gedaan op het aanbod binnen het raamcontract van politiezone Westkust voor de implementatie, installatie en
configuratie van een ANPR netwerk met bijhorende software met als besteknummer: POL 2016-008 met als
leverancier Securitas.

13. Materiaal - Buitendienststellingen Informaticamateriaal – Kennisname
De politieraad neemt kennis dat het informaticamateriaal in onderstaande lijst buiten dienst werd gesteld en werd
vernietigd bij de firma VCD Devroede, Edingensestwg 20, 1500 Halle.
Toestel (Merk Type)
Printer (Lexmark C736DN)

Leverancier
Systemat Belgium NV

Datum_In_Gebruik
22-02-2012

Muis (Priminfo Logitech Optical
WheelMouse USB Zwart)

Priminfo SA

01-06-2010

14. Materiaal – Buitendienststellingen materiaal - Kennisname
De politieraad neemt kennis dat het reproductiematerieel in onderstaande lijst buiten dienst werd gesteld en werd
opgehaald door de firma Konica Minolta NV, Excelsiorlaan 10, 1930 Zaventem.
Toestel (Merk Type)
Multifunctionele fax-copier
(Ricoh MP C4000 AD)
Multifunctionele fax-copier
(Ricoh MP C4000 AD)
Papierversnipperaar
(Fellowes AF-300C AutoMax)

Leverancier
Ricoh Belgium NV

Datum_In_Gebruik
12-10-2009

Ricoh Belgium NV

12-10-2009

VCD Devroede NV

12-12-2014

15. Infrastructuur – Wijkkantoor Pepingen - Ninoofsesteenweg 114 – Verlenging van de
huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Pepingen en de politiezone Pajottenland –
Goedkeuring

De verlenging van de huurovereenkomst wordt goedgekeurd tussen het gemeentebestuur van Pepingen en de
politiezone Pajottenland om een gedeelte van het gebouw gelegen te 1670 Pepingen, Ninoofsesteenweg 114
te huren voor de inplaatsstelling van de wijkpost van Pepingen.

16. Politieraad – Vaststelling van het reglement van orde van de politieraad – Voorstel aanpassing van het
reglement – Goedkeuring
De plenaire Kamer heeft recent een wijziging aan de Wet op de geïntegreerde politie goedgekeurd. Op 2 juli 2017
zijn deze wijzigingen in werking getreden. Dat heeft gevolgen voor het bijeenroepen van de eerstvolgende
politieraad en vraagt aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de politieraad. De politiezone heeft een
voorstel opgemaakt, op basis van het model van VVSG.

17. Jaarverslag – Voorstelling – Kennisname
De politiezone Pajottenland stelt haar jaarverslag voor.

18. Mededelingen

19. Varia

Besloten zitting

