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Besluiten Politieraad  
Politiezone Maasland 5383  

van 27 maart 2018 om 20:00 
in het stadhuis te Dilsen-Stokkem 

 

 
 

P U N T E N L I J S T 
 
OPENBARE ZITTING 
 
01 Verslag politieraad 19 december 2017 - goedkeuring 
02 Dienstjaarrekening 2014 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de 

begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening 
03 Dienstjaarrekening 2015 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de 

begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening 
04 Begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2017 - goedkeuring 

door federaal toezicht - kennisname 
05 Begroting van de meergemeentepolitiezone Maasland - dienstjaar 2018 - goedkeuring door 

federaal toezicht - kennisname 
06 Aankoop van poets- en onderhoudsproducten via raamovereenkomst - mandatering aan de 

opdrachtencentrale PROCLIM voor opstart en uitwerking van de procedure - goedkeuring 
07 Samenwerkingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en politiezone Lanaken-

Maasmechelen, aangaande het gebruik van de ANPR-site te Rijksweg/Leut - bekrachtiging 
08 Aanwerving gemeenschappelijke preventieadviseur politiezones Lanaken-Maasmechelen, 

Carma en Maasland ikv samenwerkingsverband - principes en facturatie - goedkeuring 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
09 Aanwerving van een logistiek medewerker niveau D - arbeider - kennisname 
10 Aanwerving van twee medewerkers onderhoud niveau D - kennisname 
11 Aanwerving van een medewerker onderhoud niveau D - kennisname 
12 Benoeming van 1 AST niveau C (HRM) - kennisname 
 
 
AANWEZIG: Creemers J., Peeters L. - - 
Snijkers T., Stassen A., Willen A., Indemans P., Wahhabi M., Dekkers A., Tollenaere J., Franssen W., Hellings 
G., Vermassen G., Neyens H., Janssen M., Coenen N., Venken N. - Raadsleden 
Gerarts F. - Hoofdcommissaris-zonechef 
Hermans K. - Secretaris 
AFWEZIG: Keuren G., Vandewal C., Schaefer A. - Raadsleden 
 
 
Dagorde: 
 
01 Verslag politieraad 19 december 2017 - goedkeuri ng 
 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de notulen zoals deze ter inzage lagen, en zoals deze ter kennis gebracht werden aan de 
politieraadsleden; 
Overwegende dat er betreffende dit verslag geen opmerkingen werden geformuleerd; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
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De raad hecht goedkeuring aan het verslag van de politieraad van 19 december 2017. 
/03/2018 
 
02 Dienstjaarrekening 2014 Politiezone Maasland - v aststelling en goedkeuring van de 
begrotingsrekening, de balans en de resultatenreken ing 
 
DE POLITIERAAD 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, inzonderheid artikel 248; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op het KB van 25 april 2004 tot wijziging van het KB van 5 september 2001 houdende het 
A.R.P.C.; 
Overwegende dat de politiejaarrekeningen juridisch-boekhoudkundig correct dienen te worden 
afgesloten; 
Overwegende dat zulks impliceert: 

�  Dat alle verantwoordingsstukken inzake personeelskosten door de centrale dienst voor 
vaste uitgaven (CDVU) werden afgeleverd; 
�  Dat dit tot op heden nog steeds niet het geval is; 
�  Dat dit echter niet aan de zone kan worden aangerekend; 
�  Dat een afsluiting van de jaarrekeningen door de politiezones noodzakelijk is voor de 
beheersing van de budgetten en liquiditeiten; 
�  Dat uit meerdere omzendbrieven blijkt dat de zones ‘naar best vermogen’ en naar ‘eigen 
keuze’ hun jaarrekeningen mogen afsluiten zonder in het bezit te zijn van de benodigde 
verantwoordingsstukken, af te leveren door de CDVU; 
�  Dat de politiezone daarom op 20 april 2009 besliste om de bijzonder rekenplichtige te 
verzoeken over te willen gaan tot het afsluiten van de ontbrekende jaarrekeningen; 

Gelet op de dienstjaarrekening 2014 voorgelegd door ---, bijzonder rekenplichtige, inhoudende de 
begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de Politiezone Maasland; 
Gelet op de kredietoverschrijding (-2.320,85) op begrotingsartikel 330/742-53 en de motivatie voor 
deze overschrijding: “De kredietoverschrijding wordt veroorzaakt door een factuur die betaald diende 
te worden in functie van de aankoop van een server. Het tijdstip van aanrekenen van deze factuur en 
van opmaak van de begrotingswijziging is ongelukkig samengevallen. Waardoor bij het aftoetsen van 
de kredieten op de betrokken artikelnummers deze factuur niet mee werd genomen in de beoordeling 
van de benodigde middelen. Het artikelnummer 330/742-53 werd vervolgens verminderd waardoor er 
bij de aanrekening van de factuur een kredietoverschrijding is opgetreden. 
De buitengewone dienst zal echter eindigen met een positief/neutraal begrotingsresultaat aangezien 
de begrote kredieten niet volledig werden gebruikt. M.a.w. de som van de definitieve vastleggingen is 
lager dan het geheel van de voorziene uitgaven in de buitengewone dienst“; 
Gehoord de uiteenzetting door de voorzitter over de ter zake voorliggende cijfers, die een integrerend 
deel uitmaken van onderhavige beslissing; de voorzitter overloopt de cijfers en legt het resultaat (een 
overschot) uit; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De dienstjaarrekening 2014 van de politiezone Maasland wordt als volgt vastgesteld en goedgekeurd: 
 

Begrotingsrekening over het dienstjaar 2014  € 
  
Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 9.393.557,76 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 7.446.254,63 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)  1.947.303,13 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 105.812,55 
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)  2.053.115,68 
    
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 308.789,23 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 285.167,71 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)   23.621,52 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 145.397,43 
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Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)  169.018,95 
    
Balans per 31 december 2014  € 
Vaste activa 839.742,3 
Vlottende activa 2.936.552,17 
Totaal van de activa  3.776.294,47 
    
Eigen vermogen 3.020.538,37 
Schulden 755.756,1 
Bewerkingen voor derden 
Totaal van de passiva  3.776.294,47 
    
Resultatenrekening over het dienstjaar 2013  € 
Exploitatieresultaat  -270.065,17 
Uitzonderlijk resultaat   -60,00 
Resultaat van het dienstjaar  -270.125,17 
    

Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit en van de dienstjaarrekening aan de bijzonder rekenplichtige en de 
toezichthoudende overheid. 
27/03/2018 
 
03 Dienstjaarrekening 2015 Politiezone Maasland - v aststelling en goedkeuring van de 
begrotingsrekening, de balans en de resultatenreken ing 
 
DE POLITIERAAD 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, inzonderheid artikel 248; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op het KB van 25 april 2004 tot wijziging van het KB van 5 september 2001 houdende het 
A.R.P.C.; 
Overwegende dat de politiejaarrekeningen juridisch-boekhoudkundig correct dienen te worden 
afgesloten; 
Overwegende dat zulks impliceert: 

§  Dat alle verantwoordingsstukken inzake personeelskosten door de Centrale Dienst voor 
vaste Uitgaven (CDVU) werden afgeleverd; 
§  Dat dit tot op heden nog steeds niet het geval is; 
§  Dat dit echter niet aan de zone kan worden aangerekend; 
§  Dat een afsluiting van de jaarrekeningen door de politiezones noodzakelijk is voor de 
beheersing van de budgetten en liquiditeiten; 
§  Dat uit meerdere omzendbrieven blijkt dat de zones ‘naar best vermogen’ en naar ‘eigen 
keuze’ hun jaarrekeningen mogen afsluiten zonder in het bezit te zijn van de benodigde 
verantwoordingsstukken, af te leveren door de CDVU; 
§  Dat de politiezone daarom op 20 april 2009 besliste om de bijzonder rekenplichtige te 
verzoeken over te willen gaan tot het afsluiten van de ontbrekende jaarrekeningen; 

Gelet op het arrest nr. 226.189 van 23 januari 2014 waarin de Raad van State bepaalt dat de 
personeelsuitgaven voor de lonen december (na termijn betaalde personeelsleden) moeten worden 
ingeschreven op de begroting van het dienstjaar waarin de prestaties zich bevinden, zelfs indien ze 
pas het volgende jaar worden uitbetaald (voorheen werden deze opgenomen in het volgend dienstjaar 
onder het hoofdstuk vorige dienstjaren); 
Overwegende dat de politiezones tijd hebben tot 2019 om zich in orde te stellen met dit arrest, maar 
dat onze zone deze regularisatie heeft doorgevoerd door de lonen december 2015 integraal op te 
nemen in het dienstjaar 2015 en er zodoende in 2015 13 maanden ten laste worden genomen, met 
als voordeel dat geen aanpassing nodig is in de politiebegroting 2016 en er zodoende ook geen 
wijziging hoeft opgenomen te worden in het meerjarenplan;  
Gelet op de dienstjaarrekening 2015, voorgelegd door ---, bijzonder rekenplichtige, inhoudende de 
begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de Politiezone Maasland; 
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Gehoord de uiteenzetting door de voorzitter over de ter zake voorliggende cijfers, die een integrerend 
deel uitmaken van onderhavige beslissing; de voorzitter overloopt de cijfers en legt het resultaat (een 
overschot) uit; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De dienstjaarrekening 2015 van de politiezone Maasland wordt als volgt vastgesteld en goedgekeurd: 
 

Begrotingsr ekening over het dienstjaar 2015  € 
  
Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 9.156.562,19 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 7.610.125,69 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)  1.546.436,50 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 68.382,63 
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)  1.614.819,13 
    
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 399.885,94 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 369.502,01 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)   30.383,93 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)  60.538,34 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)   90.922,27 
    
Balans per 31 december 2015  € 
Vaste activa 922.519,81 
Vlottende activa 2.912.696,71 
Totaal van de activa  3.835.216,52 
    
Eigen vermogen 2.616.727,91 
Schulden 1.005.491,17 
Bewerkingen voor derden 212.997,44 
Totaal van de passiva  3.835.216,52 
    
Resultatenr ekening over het dienstjaar 2014  € 
Exploitatieresultaat  -403.560,46 
Uitzonderlijk resultaat   -300,00 
Resultaat van het dienstjaar  -403.860,46 
    

Artikel 2- 
De nodige afschriften van dit besluit en van de dienstjaarrekening, worden via de financiële dienst 
overgemaakt aan de bijzonder rekenplichtige en de toezichthoudende overheid. 
03/2018 
 
04 Begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buiteng ewone dienst - dienstjaar 2017 - 
goedkeuring door federaal toezicht - kennisname 
 
DE POLITIERAAD 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, meerbepaald de artikelen 
71, 72 en 75; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 17 oktober 2017 waarbij de begrotingswijziging nr. 1 en 
2 gewone en buitengewone dienst van politiezone Maasland voor het dienstjaar 2017 werd 
vastgesteld; 
Gelet op het schrijven van 8 december 2017, uitgaande van de dienst federale taken bij het 
provinciebestuur met kenmerk 128.01.21/S2017N113442; 
Overwegende dat de vereiste bijlagen bij de begrotingswijziging gevoegd werden; 
Overwegende dat de begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst correct werd 
opgemaakt; 
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Overwegende dat de begroting in evenwicht is; 
Overwegende dat de begrotingswijziging bijgevolg geen aanleiding gaf tot opmerkingen bij het 
federaal toezicht, die deze dan ook goedkeurde op 7 december 2017; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
Kennisname van het schrijven van 8 december 2017, uitgaande van de dienst federale taken bij het 
provinciebestuur met kenmerk 128.01.21/S2017N113442, houdende de goedkeuring van de 
begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst van politiezone Maasland voor het 
dienstjaar 2017. 
/03/2018 
 
05 Begroting van de meergemeentepolitiezone Maaslan d - dienstjaar 2018 - goedkeuring 
door federaal toezicht - kennisname 
 
DE POLITIERAAD 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, meerbepaald de artikelen 
71 en 72; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 19 december 2017 waarbij de politiebegroting van de 
meergemeentepolitiezone Maasland voor het dienstjaar 2018 werd vastgesteld; 
Overwegende dat het federaal toezicht geen aanleiding zag tot opmerkingen en vaststelt dat de 
begroting in evenwicht is; dat het bijgevolg de politiebegroting goedkeurt bij besluit van 8 februari 
2018; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
Kennisname van het besluit van de heer gouverneur van 8 februari 2018, waarbij de politiebegroting 
van de meergemeentepolitiezone Maasland voor het dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd. 
Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit aan de bijzonder rekenplichtige en de financiële dienst. 
/03/2018 
 
06 Aankoop van poets- en onderhoudsproducten via ra amovereenkomst - mandatering 
aan de opdrachtencentrale PROCLIM voor opstart en u itwerking van de procedure - 
goedkeuring 
 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de opeenvolgende wijzigingen meer bepaald de 
artikelen 2 1°c, 4°, 6° en 7°, waarin een meergemeentezone als een aanbestedende overheid, zijnde 
een publiekrechtelijke instelling, wordt gedefinieerd en waarin PROCLIM als een opdrachtencentrale 
kan fungeren, die raamovereenkomsten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden; 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de opeenvolgende wijzigingen 
zijnde KB van 22 juni 2017; 
Gelet op het besluit van de politieraad van 28 april 2015 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met de opdrachtencentrale PROCLIM; 
Gelet op het schrijven van de provincie Limburg van 22 februari 2018 waarin deze te kennen geeft dat 
de opdrachtencentrale wenst over te gaan tot het uitschrijven van een overheidsopdracht 
(raamovereenkomst) voor de aankoop van poets- en onderhoudsproducten en dat de politiezone op 
deze opdracht kan intekenen onder voorwaarde van mandatering van de opdracht aan PROCLIM; 
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Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De opdrachtencentrale PROCLIM wordt gemandateerd om in naam van politiezone Maasland bij de 
gunning en de uitvoering van de opdracht voor de aankoop van poets- en onderhoudsproducten op te 
treden. 
Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit voor opvolging en afhandeling van het dossier aan het secretariaat, de 
bijzonder rekenplichtige en de dienst financiën en logistiek. 
27/03/2018 
 
07 Samenwerkingsovereenkomst tussen politiezone Maa sland en politiezone Lanaken-
Maasmechelen, aangaande het gebruik van de ANPR-sit e te Rijksweg/Leut - bekrachtiging 
 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de bepalingen opgenomen in de NGW; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en 
passieve openbaarheid); 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 19 december 2017 houdende de goedkeuring aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en politiezone Lanaken-Maasmechelen, 
aangaande het gebruik van de ANPR-site te Rijksweg/Leut; 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad bekrachtigt de samenwerkingsovereenkomst tussen politiezone Maasland en 
politiezone Lanaken-Maasmechelen, aangaande het gebruik van de ANPR-site te Rijksweg/Leut. 
Artikel 2.- 
Afschrift van dit besluit aan de financiële dienst en aan politiezone Lanaken-Maasmechelen. 
27/03/2018 
 
08 Aanwerving gemeenschappelijke preventieadviseur politiezones Lanaken-
Maasmechelen, Carma en Maasland ikv samenwerkingsve rband - principes en facturatie - 
goedkeuring 
 
DE POLITIERAAD 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus; 
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten, inzonderheid hoofdstuk II van titel II van deel VI betreffende de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten; 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten; 
Gelet op omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
Gelet op de welzijnswet van 4 augustus 1996; 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 1 november 2014 houdende de aanstelling van 
mevrouw --- tot intern preventieadviseur; 
Gelet op het voornemen tot samenwerking met omliggende politiezones; 
Overwegende dat wordt voorgesteld over te gaan tot de aanwerving van een gezamenlijke 
preventieadviseur niveau 1 voor de politiezones Lanaken-Maasmechelen, Carma en Maasland; 
Overwegende dat de politiezone Carma de aanwervingsprocedure op zich neemt en dat het gaat om 
een functie niveau A die werd gewogen in klasse 2; 
Gelet op het besluit van de politieraad van de politiezone Carma van 18 januari 2018 houdende 
voorstel van gezamenlijke aanwerving van 1 VTE preventieadviseur niveau 1 klasse 2 – 
Samenwerkingsakkoord tussen PZ Carma – PZ LaMA – PZ Maasland; 
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Gelet op het besluit van de politieraad van de politiezone Carma van 18 januari 2018 houdende 
vacantverklaring van 1 VTE preventieadviseur niveau 1 klasse 2 – Goedkeuring selectieprocedure en 
samenstelling van de selectiecommissie; 
Overwegende dat er een goedkeuring van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet 
verkregen worden om een gemeenschappelijke interne preventieadviseur te hebben; 
Overwegende dat de capaciteit/inzetbaarheid en de toekomstige loonkosten verdeeld zullen worden 
volgens een verdeelsleutel op basis van de goedgekeurde personeelsformaties van de verschillende 
zones; 
Overwegende dat de politiezone Lanaken-Maasmechelen 156 FTE’s telt, de politiezone Maasland 97 
en de politiezone Carma 388; 
Overwegende dat dit procentueel gezien respectievelijk uitkomt op 24,337%, 15,133% en 60,530% en 
wordt afgerond op 24%, 15% en 61%;  
Overwegende dat politiezone Maasland dus 15% van de loonkosten op zich neemt en de 
gemeenschappelijke preventieadviseur 15% van zijn/haar capaciteit zal inzetten ten behoeve van de 
politiezone Maasland, ter ondersteuning van mevrouw ---; 
Na beraadslaging; 
Gelet op het resultaat van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- 
De politieraad neemt kennis van de opstart van de aanwerving van een gemeenschappelijke interne 
preventieadviseur voor de politiezones Lanaken-Maasmechelen, Carma en Maasland waarbij de 
gemeenschappelijke preventieadviseur 15% van zijn/haar capaciteit zal inzetten ten behoeve van de 
politiezone Maasland. 
Artikel 2. 
De politieraad stemt in met de facturatie van de loonkosten a rato van 15% van de loonlast van 1 
adviseur klasse 2 door de PZ Carma, op voorwaarde dat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg akkoord gaat met de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk voor de betrokken zones. 
/0 
BESLOTEN ZITTING/2018 
 
09 Aanwerving van een logistiek medewerker niveau D  - arbeider - kennisname 
 
10 Aanwerving van twee medewerkers onderhoud niveau  D - kennisname 
 
11 Aanwerving van een medewerker onderhoud niveau D  - kennisname 
 
12 Benoeming van 1 AST niveau C (HRM) - kennisname 


