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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 woensdag 2 juni 2021 om 14u00. 
 

Rekening houdende met de maatregelen die moeten gevolgd worden inzake COVID-19, zal de politieraad uitzonderlijk 

digitaal doorgaan waarbij alle politieraadsleden ONLINE vergaderen via de toepassing Microsoft Teams. Zij zullen 

de politieraad kunnen volgen via een doorgestuurde link.  

 

Rekening houdende met de aanbevelingen van de toezichthoudende overheid, zal de politieraad kunnen gevolgd 

worden via een audiovisuele livestream voor wat het openbaar gedeelte ervan betreft. Deze politieraad zal via de 

website van de politiezone (en de websites van de betrokken gemeenten) aangekondigd worden zodat de burgers 

hiervan kennis kunnen nemen. 
 

 

AGENDA 
 

 

Openbare zitting  

 

1. Politieraad - Organisatie van politieraden tijdens de aanslepende Covid-19-periode – Richtlijnen 

toezichthoudende overheid – Organiseren van een livestream - Kennisname  

2. Notulen en Zittingsverslag politieraad dd. 12/04/2021 – Goedkeuring 

3. Begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans betreffende de politiezone Pajottenland voor het jaar 

2020 – Voordracht Politieraad 

4. Financiën – Begroting 2021 – Begrotingswijziging 1 in de gewone dienst – Voordracht politieraad 

5. Financiën – Begroting 2021 – Begrotingswijziging 2 in de buitengewone dienst – Voordracht politieraad 

6. Infrastructuur – Nieuwbouw – Stand van zaken 

7. Infrastructuur – Verkoop site Lennik – Openbare verkoop  

(drie opties van agendapunten gelet sluiting bieding pas voorzien is op 27/05/2021 om 14u00). Gelet het 

huishoudelijk reglement kan in spoedeisende gevallen gemotiveerd van de oproepingsperiode worden 

afgeweken en is de termijn beperkt tot 2 werkdagen. De stukken mbt de verkoop van de site Lennik zullen u, 

ten minste twee werkdagen vóór de dag van de vergadering worden doorgestuurd.  

• OF Infrastructuur – Verkoop site Lennik – Openbare verkoop - PV van toewijzing – Kennisname (Indien 

het gevraagde bedrag (= min 531.500 €) gehaald wordt)  



• OF Infrastructuur – Verkoop site Lennik – Openbare verkoop – Niet voldoen aan de gestelde 

voorwaarden – Toewijzing aan een lager bod onder de opschortende voorwaarde dat er geen negatieve 

beslissing komt van de toezichthoudende overheid – Goedkeuring (indien het gevraagde bedrag niet 

gehaald wordt en een lager bod wordt ontvangen) 

• OF Infrastructuur – Verkoop site Lennik – Vaststellen nieuwe voorwaarden inzake de verkoop van de 

site Lennik – Goedkeuring (indien geen bod gedaan wordt of het lager bod niet weerhouden werd, en 

een nieuwe procedure dient opgestart te worden) 

8. Infrastructuur – Uitstel van de verkoop van de site Kester, Bruneaustraat 101 – Goedkeuring met voorwaarde 

9. Infrastructuur - Afbraak van het gebouw Bruneaustraat 101 Kester voor het aanleggen van een voorlopige 

personeelsparking – Goedkeuring met voorwaarde 

10. Infrastructuur – Aanleggen van een voorlopige personeelsparking op het terrein Bruneaustraat 101 , Kester –

Goedkeuring met voorwaarde 

11. PZ Pajottenland - Meerjarenplanning 2020-2025 - Wijziging visietekst nav de gedeeltelijke goedkeuring van 

de personeelsformatie door de Gouverneur – Goedkeuring 

12. PZ Pajottenland - Personeel – Wijziging van de personeelsformatie, organogram en functiebeschrijvingen 

van de politiezone Pajottenland nav de gedeeltelijke goedkeuring van de personeelsformatie door de 

Gouverneur – Goedkeuring 

13. PZ Pajottenland -  Personeel – Mobiliteitscyclus 2021/03 - Vacantverklaring functie CP Zuilcommissaris 

(buiten kader) – Goedkeuring 

14. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - Overzicht 

15. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname 

16. Materiaal - Buitendienststelling kantoor- en informaticamaterieel – Kennisname  

17. Haviland – Algemene vergadering 16/06/2021 – Verlenen van een mandaat aan de vertegenwoordiger van de 

PZ Pajottenland voor het goedkeuren van de agendapunten en de statutenwijziging – Goedkeuring 

18. Mededelingen 

19. Varia 

 

Besloten zitting 
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