
Politiezone Hamont-Achel/Pelt 5372 

 

DE POLITIERAAD VAN 26 FEBRUARI 2019 

 

Lijst van de behandelde punten met een beknopte omschrijving 

 

Openbare zitting 

1. Akteneming van de geldigverklaring van de uitslag van de verkiezing van de 

leden van de politieraad in de respectievelijke gemeenteraden door de 

deputatie van provincie Limburg. 

De politieraad neemt kennis van de geldigverklaring door de deputatie van provincie 

Limburg van de uitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad in de 

respectievelijke gemeenteraden. 

 

2. Eedaflegging en aanstelling politieraadsleden 

De leden van de politieraad leggen de eed af in handen van de voorzitter en worden 

aangesteld als politieraadslid. De politieraad wordt geïnstalleerd. 

 

3. Vaststellen van de rangorde van de raadsleden 

De politieraad bepaalt de rangorde van de politieraadsleden. 

 

4. Vaststellen van het stemgewicht van de politieraadsleden 

De politieraad bepaalt het stemgewicht van de politieraadsleden. 

 

5. Goedkeuring van het reglement van orde van de politieraad 

Het reglement van orde van de politieraad wordt met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

6. Vastleggen van het presentiegeld voor de vergaderingen van de politieraad en 

goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst inzake de berekening van 

het presentiegeld met het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Federale Politie) 

De politieraad bepaalt het presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen van 

de politieraad. Het presentiegeld zal niet worden geïndexeerd. 

 

De politieraad besluit het sociaal secretariaat GPI te machtigen om de berekening van 

de presentiegelden van de politieraadsleden van onze politiezone voor haar rekening 

te nemen. 



Besloten zitting 

7. Aanduiding van de secretaris van de politieraad en toekenning toelage voor de 

secretaris 

De politieraad duidt, met eenparigheid van stemmen, Vera Vaes als secretaris aan en 

Wim Pinxten als plaatsvervangend secretaris. 

 

De politieraad kent, met eenparigheid van stemmen, een toelage toe aan de secretaris. 

 

8. Benoeming van één hoofdinspecteur lokale recherche 

De politieraad gaat over tot de statutaire benoeming van één hoofdinspecteur lokale 

recherche. Deze benoeming gaat in op 1 juni 2019. 

 

9. Benoeming van één inspecteur interventie 

De politieraad gaat over tot de statutaire benoeming van één inspecteur interventie. 

 

10. Benoeming van één inspecteur interventie in kader van de wervingsreserve 

De politieraad gaat, in kader van de wervingsreserve, over tot de statutaire benoeming 

van één inspecteur interventie. 

 

Openbare zitting 

11. Aankoop politievoertuigen (2) 

De politieraad geeft haar goedkeuring om 2 politievoertuigen zijnde 1 anoniem 

voertuig lokale recherche en 1 interventievoertuig aan te kopen. 

De aankoop zal gebeuren via het raamcontract van de Federale Politie. 

 

12. Toelichting bij de werking van de lokale politie 

De korpschef geeft een presentatie over de algemene werking en structuur van de 

lokale politie HANO. 

 

13. Varia 

Het aanvangsuur van de politieraad wordt vastgelegd op 18u30. 

 

Namens de politieraad 

 

De secretaris       De voorzitter 

(get.) Vera Vaes      (get.) Frank Smeets 

 


