
Politiecollege   5389 Hageland 
Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge 

 

BIJEENROEPING VAN DE POLITIERAAD 
 

Het politiecollege van de politiezone 5389 Hageland verzoekt de leden van de politieraad in zitting 

te vergaderen op woensdag 27 februari 2019, om 19.30 uurin de vergaderzaal van 

het politiehuis, Eugeen Coolsstraat 11 A te Bekkevoort. 

 

AGENDA 
 

Openbare zitting 
1. Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen van de effectieve leden en de 

opvolgers van de politieraad 
2. Installatie politieraadsleden en eedaflegging 
3. Kennisname van eventuele betekeningen van afstand van mandaat 
4. Installatie van eventuele opvolgers 
5. Goedkeuring huishoudelijk reglement politieraad 
6. Berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad  
7. Toekenning van de presentiegelden 
8. Berekening van de presentiegelden door het SSGPI 
9. Samenstelling begrotingscommissie  
10. Goedkeuring huishoudelijk reglement begrotingscommissie 
11. Kennisname van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de begroting 2019 
12. Verlenging licenties en onderhoudscontract firewall (met gemeente Bekkevoort) (2019-

2021) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunning : bekrachtiging politiecollegebeslissing 
13. Aankoop brandstoffen voor voertuigen (2019-2022) : goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 
14. Aankoop kogelwerende vesten (7) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
15. Aankoop fietsen (2) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
16. Vacantverklaring betrekking administratief medewerker onthaal en financiën : bekrachtiging 

politiecollegebeslissing  
17. Delegatie van de aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor 

personeelsleden van de lokale politie (uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en 
officieren) aan het politiecollege voor de lopende legislatuur 

18. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
Besloten zitting 

19. Interleuven : aanduiden vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering 
20. Interleuven : aanduiden vertegenwoordiger beheerscomité” van de gemeenschappelijke 

dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) 
21. Aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 
22. Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid 
23. Aanstelling hoofdinspecteur 
24. Aanstelling inspecteur wijkdienst 
25. Aanstelling inspecteur wijkdienst 
26. Aanstelling administratief medewerker onthaal en financiën  

 

Namens het politiecollege : 
 

Bekkevoort, 14 februari 2019 
De korpschef,          De voorzitter, 
L. Liboton          H. Vandenberg 


