
 
 

POLITIERAAD VAN DE POLITIE REGIO TURNHOUT 
 

Dinsdag 5 februari 2019 om 19.30 uur 
 

in zaal Harten van het hoofdcommissariaat, 
Noord-Brabantlaan 70 te Turnhout   

 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Kennisname van de aanstelling van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het 

politiecollege en de politieraad 
2. Kennisname van de verkiezingsuitslag van de leden van de politieraad 
3. Installatie en eedaflegging van de politieraadsleden en kennisname van de geloofsbrieven 
4. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de politieraad 
5. Vaststellen van het presentiegeld van de politieraadsleden 
6. Goedkeuren van de overeenkomst met SSGPI voor het laten berekenen van de 

presentiegelden  
7. Vaststellen van het stemgewicht van de politieraadsleden  
8. Kennisname van het verslag van de vorige vergadering 
9. Kennisname van de goedkeuring van de begroting 2019 en de begrotingswijzigingen 1 en 

2/2018 door de toezichthoudende overheid 
10. Verlenen van een delegatie aan het politiecollege voor de benoeming en aanwerving van 

de operationele en burgerpersoneelsleden, uitgezonderd de korpschef en de officieren van 
politie 

11. Verlenen van een delegatie aan het politiecollege voor het toekennen van non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) 

12. Verlenen van een delegatie aan het politiecollege voor overheidsopdrachten tot 30.000 
euro 

13. Goedkeuren van de aankoop van dienstvoertuigen door afname van een federaal 
raamcontract 

14. Goedkeuren van de afname van motorbrandstof via magneetkaarten door afname van een 
federaal raamcontract  

15. Goedkeuren van de aankoop van zonnepanelen via een groepsaankoop  
16. Goedkeuren van het bestek voor de overheidsopdracht werken voor het vernieuwen van 

dakbedekking en de wijze van gunnen van de opdracht (onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking) 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
17. Goedkeuren van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van een 

hoofdinspecteur van politie 
18. Goedkeuren van het vervroegd rustpensioen van een inspecteur van politie 
19. Kennisname van de indienstnemingen na de vorige politieraad 

 



De bundels liggen ter inzage bij de secretaris van de politiezone op het hoofdcommissariaat, Noord 
Brabantlaan 70 te Turnhout. 
 

Turnhout, 17 januari 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Van Miert   Inge Obbels 
Voorzitter van het politiecollege en -raad  Secretaris 

 

 


