
 

Politiezone Maasland 5383 

 
De voorzitter van de politieraad van Politiezone Maasland verzoekt de leden van de politieraad te 
vergaderen op woensdag 13 oktober 2021 om 20u00. De zitting vindt plaats in het 
politiecommissariaat te Lanklaar-  Nieuwstraat 32, 3650 Dilsen-Stokkem. 
 
 

AGENDA 
 

Openbare zitting 
 
Beleid & Communicatie 
 
1.  Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 
 
Financiën 
 
2.  Dienstjaarrekening 2020 Politiezone Maasland- Goedkeuring 
3.  Begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor begrotingsjaar 2021- Goedkeuring 
4.  Occasionele gezamenlijke opdracht voor aankoop van voertuigverzekeringen en machtiging 

van de politiezone Limburg regio Hoofdstad- Goedkeuring 
 Er wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de deelname van de politiezone aan de 

occasionele gezamenlijke opdracht voor aankoop van voertuigverzekeringen voor alle 
Limburgse politiezones. 
Politiezone Limburg Regio Hoofdstad wordt gemachtigd om in het kader van een occasionele 
gezamenlijke opdracht op te treden als aanbestedende overheid.  
 

5.  Dienstjaarrekening 2019 Politiezone Maasland - goedkeuring federaal toezicht - Kennisgeving 
 
Logistiek 
 
6.  Gunning via het raamcontract met nummer DMA 2016 en 2018/HFB/OP/33764 tot levering 

van twee wijkvoertuigen met ombouw- Kennisgeving 
 

 Aan de politieraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het besluit van het politiecollege 
van 29 juni 2021 houdende de aankoop van twee wijkvoertuigen met politietoebehoren voor 
een geraamde prijs van € 80.964,36 via het raamcontract met nummer DMA 2016 en 
2018/HFB/OP/33764. 
 

 
Personeel & Organisatie 
 
7.  Vacantverklaring van twee functies INP ASD binnen politiezone Maasland- Goedkeuring 



8.  Openstelling vacante functie van beleidsadviseur- jurist niveau A via externe werving- 
Goedkeuring 

 De vacante bediening beleidsadviseur-jurist (niveau A2) werd via mobiliteit 2021-3 
opengesteld. Hierbij waren geen kandidaten, noch voorafgaande contactnames. Derhalve 
wordt voorgesteld om de functie extern open te stellen. 

9.  Aanpassing organieke tabel (OT)- formatie van de politiezone Maasland n.a.v. interne 
functietoewijzing- Kennisgeving 

 Er wordt voorgesteld om kennis te nemen van een wijziging van de formatie van de 
ondersteunende diensten en van het operationeel kader. 
Deze wijziging heeft betrekking op een interne functietoewijzing van interne preventieadviseur 
zonder enige financiële loonincidentie. 
 
 
 

 
Beleid & Communicatie 
 
10.  Goedkeuring van de formatie door federaal toezicht- Kennisgeving 
11.  Dadingsovereenkomst inzake betaling kosten gerechtsdeskundige i.k.v. vonnis van 10 oktober 

2016 uitgesproken door de vrederechter n.a.v. een geschil tussen de politiezone en de Regie 
der Gebouwen- Goedkeuring 

 Het dossier betreffende het geschil tussen de politiezone en de Regie der Gebouwen inzake de 
rijkswachtkazerne werd in 2019 afgesloten nadat er een dadingsovereenkomst werd 
afgesloten tussen de partijen. De gerechtsdeskundige brengt thans pas zijn kosten in rekening. 
Voor de betaling wordt voorgesteld een dadingsovereenkomst af te sluiten. 

12.  Jaarverslag 2020- Kennisgeving 
 

Besloten zitting 
 
Personeel & Organisatie 
 
13.  Aanwerving van een consulent personeel en organisatie- Kennisgeving 
14.  Aanwerving CAlog Niv D onderhoudsmedewerk(st)er- Kennisgeving 
15.  Aanwerving drie inspecteurs Algemene Steundienst- Kennisgeving 
16.  Aanwerving na probatiestage van een inspecteur algemene steundienst en een inspecteur 

verkeersdienst- Kennisgeving 
17.  Aanvraag NAVAP van een INP- kennisgeving 
18.  Medisch besluit inzake een arbeidsongeval overkomen aan een HINP- Kennisgeving 
19.  Medisch besluit inzake een arbeidsongeval overkomen aan een HINP- Kennisgeving 
20.  Stand van zaken en beslissing hoger beroep inzake procedure arbeidsongeval 1 HINP- 

Kennisgeving 
 
 
Sofie Vandeweerd 
burgemeester-voorzitter 

 


