
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 19 juni 2019, om 19.30 uurin de vergaderzaal van het politiehuis, 
Eugeen Coolsstraat 11 A te Bekkevoort. 
 

AGENDA 
 

Openbare zitting 
1. Installatie politieraadslid en eedaflegging  
2. Installatie politieraadslid en eedaflegging  
3. Goedkeuring jaarrekening 2017 door de provinciegouverneur : kennisgeving  
4. Interleuven : aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering : bekrachtiging 
politiecollegebeslissing 
5. Deelname samenaankoop verzekeringen voor politiezones binnen de provincie Vlaams-Brabant : 
goedkeuring 
6. Herstelling wagenpark (2019-2022) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
7. Vervanging ISLP servers en citrix servers en aankoop BeSecure server : goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 
8. Onderhoudscontract ISLP servers,citrix servers en BeSecure server (2019-2024) : goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
9. Aankoop mobiele printer recherche (1) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
10. Aankoop bureaustoelen (15) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
11. Huur multifunctioneel kopieermachine gelijkvloers en 1e verdieping (2019-2024) : goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
12. Aankoop alarmrevolver voor schietoefeningen : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
13. Verbeteren beveiliging van binnen- en buitendeuren politiehuis : goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
14. Aankoop anoniem voertuig recherchedienst : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
15. Ombouw anoniem voertuig recherchedienst : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
16. Aankoop fietsen (2) : stopzetting van de plaatsingsprocedure : kennisgeving 
17. Aankoop elektrische fietsen (2) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
18. Vacantverklaring betrekking inspecteur : goedkeuring 
19. Vacantverklaring betrekking inspecteur : goedkeuring 
20. Vacantverklaring betrekking inspecteur : goedkeuring 
21. Vacantverklaring betrekking inspecteur : goedkeuring 
22. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur : goedkeuring 
23. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur : goedkeuring 
24. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur : goedkeuring 
25. Vacantverklaring betrekking calog medewerker niveau C : goedkeuring 
26. Vacantverklaring betrekking calog medewerker niveau D : goedkeuring 
27. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 
Besloten zitting 
28. Aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering : kennisgeving 
29. Pensioenaanvraag : kennisgeving 
30. Aanstelling inspecteur : kennisgeving  

 

Namens het politiecollege : 
 

Bekkevoort, 4 juni 2019 
De korpschef,          De voorzitter, 
L. Liboton          H. Vandenberg 


