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TOELICHTING POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 
 

Zitting van 24 februari 2021 
 
 

Omwille van de maatregelen in het kader van de coronacrisis wordt de politieraad van 24 
februari 2021 gehouden zonder publiek. 

 
 
1. Berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad : Goedkeuring 
 
Toelichting  
 
Overwegende dat sinds 1 januari 2005 de verdeling van de stemmen binnen het politiecollege 
moet worden herzien tijdens de eerste politieraad van elk jaar en deze zich moet baseren op de 
bijdrage van elk van de gemeenten zoals bepaald in de goedgekeurde zonale rekeningen; 
 
Overwegende dat de stemmenverdeling een weerspiegeling dient te zijn van de financiële 
bijdrage die elke gemeente reëel investeert ten gunste van de politiezone (vandaar de verwijzing 
naar de zonale rekeningen); 
 
Overwegende dat het stemmenaantal jaarlijks moet worden aangepast om rekening te houden 
met een eventuele wijziging in de financiële bijdrage van de verschillende gemeenten van een 
meergemeentezone; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2018, van de gemeente Bekkevoort 
432.191 euro bedraagt; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2018, van de gemeente Geetbets  
414.198 euro bedraagt; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2018 van de gemeente Glabbeek 
357.106 euro bedraagt; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2018, van de gemeente Kortenaken 
492.220 euro bedraagt; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2018, van de gemeente Tielt-Winge 
677.003 euro bedraagt; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1 
Het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad blijft, na berekening, ongewijzigd :  
 
Gemeente Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 
Stemgewicht burgemeesters 
in politiecollege 

18 17 15 21 29 

Aantal raadsleden (inclusief 
burgemeesters) 

4 4 3 5 6 
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Stemgewicht 
raadsleden/burgemeesters in 
politieraad 

4,5 4,25 5 4,2 4,833333333 

 
 
Wijze van berekening volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het 
aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege :  
 

gemeente jaarrekening 2018  verkregen stemmen toegevoegde stemmen totaal 

BEK 432191 18,2150 18  18 

GEET 414198 17,4567 17  17 

GLAB 357106 15,0505 15  15 

KOR 492220 20,7450 20 1 21 

TW 677003 28,5328 28 1 29 

 2372718 100 98  100 
 
Het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege bedraagt 100.  Dit aantal wordt op de volgende wijze verdeeld 
onder de burgemeester die lid zijn van het politiecollege : de minimale politiedotatie van de gemeente, 
vermenigvuldigd met 100, wordt gedeeld door de som van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de 
politiezone behoren.  Het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege wordt 
aangeduid door het gehele getal in het quotiënt dat de gemeente aldus bekomt.  De eventuele na deze verdeling 
overblijvende stemmen worden in dalende lijn toegekend aan de burgemeesters van de gemeenten waarvan het 
decimaal in het quotiënt het hoogste is. 
 
Het stemgewicht van elke individuele burgemeester in het politiecollege, voor de stemming over de begroting 
(begrotingswijzigingen en jaarrekeningen) in de politieraad, wordt gelijk verdeeld onder alle raadsleden van zijn 
respectievelijke gemeente, inclusief de betrokken burgemeester zelf. 
 
 
 
2. Uitbreiding airco raadszaal : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Toelichting  
 
Dossiernummer 2021/003 
 
Overwegende dat de huidige airco's in de raadszaal aan vervanging toe zijn; 
 
Overwegende dat de nieuwe airco's zullen worden aangesloten op het netwerk van de huidige 
airco's in de rest van het politiehuis; 
 
Overwegende dat we derhalve deze airco's ook laten installeren door dezelfde firma namelijk 
Ruiz Martin; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2021/003 en de raming voor de opdracht 
“Uitbreiding airco raadszaal”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 6.100,00 excl. 
btw of € 7.381,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2  
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/724-51 van de 
buitengewone dienst. 
 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
 
 
3. Aankoop digitale snelheidsmeter : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Toelichting  
 
Dossiernummer 2021/006 
 
Overwegende dat de dienst verkeer voorstelt om een nieuw digitale snelheidsmeter aan te kopen; 
 
Overwegende dat dit toestel NK7 een meerwaarde biedt tegenover het huidige toestel Mesta in 
volgende zin: 

- betere zichtbaarheid bij slecht weer 
- gemakkelijke opstelling in verschillende voertuigen 
- kan ook gebruikt worden buiten het voertuig, in een gemakkelijk te plaatsen container 
- kan derhalve op veel meer plaatsen ingezet worden 
- maakt gebruik van IR flits waardoor de bestuurders de flits niet meer zien en andere 
'snelle' bestuurders niet meer verwittigd kunnen worden 

 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2021/006) 
werd opgesteld door de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 43.955,00 excl. btw of 
€ 53.185,55 incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 
330/744-51 van de buitengewone dienst; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2021/006) en de raming voor 
de opdracht “Aankoop digitale snelheidsmeter”, opgesteld door de Federale Politie. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 43.955,00 excl. 
btw of € 53.185,55 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2  
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/744-51 van de 
buitengewone dienst. 
 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
 
 
4. Onderhoudscontract digitale snelheidsmeter (2021-2030) : Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Toelichting  
 
Dossiernummer 2021/007 
 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2021/007) 
werd opgesteld door de Federale Politie; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.330,00 excl. btw of 
€ 4.029,30 incl. 21% btw op jaarbasis; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 
330/124-12 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2021/007) en de raming voor 
de opdracht “Onderhoudscontract digitale snelheidsmeter (2021-2030)”, opgesteld door de 
Federale Politie. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 3.330,00 excl. btw of € 4.029,30 incl. 21% btw op jaarbasis. 
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/124-12 van de 
gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 
 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
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5. Verlenging Awingu Licenties (2025-2027) : Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
 
Toelichting  
 
Dossiernummer 2021/008 
 
Overwegende dat deze firma voorstelt om de huidige licenties aan dezelfde tarieven te verlengen 
voor een bijkomende 3 jaar nl 2025 tem 2027; 
 
Overwegende dat wij hierdoor een directe prijsstijging voorkomen; 
 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2021/008) 
werd opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.506,83 excl. btw of 
€ 1.823,26 incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden in het budget van 2025, op 
artikel 330/123-13 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2021/008) en de raming voor 
de opdracht “Verlenging Awingu Licenties (2025-2027)”, opgesteld door de Vlaamse Instelling 
voor Technologisch Onderzoek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 1.506,83 excl. btw of € 1.823,26 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3  
De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het budget van 2025, op artikel 330/123-
13 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren. 
 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
 
 
6. Aankoop mobiele printers (10) voor Mobile Office : Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
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Toelichting  
 
Dossiernummer 2021/009 
 
Overwegende dat in 2020 een bestelling geplaatst was bij ricoh voor de levering van 10 mobiele 
printers HP; 
 
Overwegende dat Ricoh deze printers niet kon leveren; 
 
Overwegende dat deze printers beschikbaar zijn in een ander raamcontract; 
 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek (onze dossiernummer 2021/009 
werd opgesteld door VERA autonoom provinciebedrijf; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.430,40 excl. btw of 
€ 2.940,78 incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 
330/742-53 van de buitengewone dienst; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (onze dossiernummer 2021/009) en de raming voor 
de opdracht “Aankoop mobiele printers (10) voor Mobile Office”, opgesteld door VERA 
autonoom provinciebedrijf. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 2.430,40 excl. btw of € 2.940,78 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 330/742-53 van de 
buitengewone dienst. 
 
Artikel 4 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
 
 
7. Vacantverklaring betrekking commissaris : Goedkeuring 
 
Toelichting  
 
Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen 
tot het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 
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Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van 
commissaris vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de politieraad van 
22 februari 2017; 
 
Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie 
verantwoord is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 
van het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie 
van de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 
 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen 
inzake mobiliteit; 
 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld 
worden en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende 
selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan 
een schriftelijke en/of mondelinge proef;  
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1 
De functie van een commissaris in het kader van de mobiliteit wordt vacant verklaard en tot de 
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een wervingsreserve aangelegd voor 
een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
Artikel 2 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
 
 
8. Vacantverklaring betrekking calog medewerker niveau D : Goedkeuring 
 
Toelichting  
 
Overwegende dat de politiezone 5389 Hageland een kwalitatieve politiezorg, die moet bijdragen 
tot het bevorderen van de openbare rust en de veiligheid van de burgers in het algemeen, beoogt; 
 
Overwegende dat er bijzonder aandacht wordt besteed aan een burgervriendelijke wijkwerking 
en onthaal, een efficiënte interventie- en opsporingsdienst en een in hoofde van alle leden van 
het korps optimale slachtofferbejegening; 
 
Overwegende dat als gevolg van voornoemde omstandigheden een voltijdse functie van calog 
medewerker niveau D vacant is in de personeelsformatie zoals bepaald bij besluit van de 
politieraad van 22 februari 2017; 
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Overwegende dat op basis van de dienstnoodwendigheden de bezetting van deze functie 
verantwoord is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 
van het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten en mededeling ervan te doen aan de Directie 
van de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 
 
Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden conform de algemene bepalingen 
inzake mobiliteit; 
 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid- en 
vormvereisten door de selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld 
worden en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende 
selectiecriteria : 
- advies van een selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten onderwerpt aan 
een schriftelijke of praktische en/of mondelinge proef;  
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Artikel 1 
De functie van een calog medewerker niveau D in het kader van de mobiliteit wordt vacant 
verklaard en tot de datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus wordt een 
wervingsreserve aangelegd voor een gelijkwaardige functionaliteit, conform de hierboven 
bepaalde modaliteiten. 
 
Artikel 2 
De politieraad machtigt het politiecollege tot uitvoering. 
 
 
 
9. Pensioenaanvraag – ontslag : Kennisgeving 
 
Toelichting  
 
Brief van de medewerker onderhoud van 1 december 2021. 

… 
Bij deze wil ik ondergetekende mijn ontslag indienen met ingang van 1 mei 2021. 
Ik heb mijn pensioen aangevraagd en op 1 september 2020 een brief ontvangen van de 
Federale pensioendienst met de vermelding dat ik vanaf 1 mei 2021 recht heb op 
pensioen. 
Van deze brief doe ik een kopie in bijlage. 
… 

 
Brief van de Federale Pensioendienst, Brussel van 1 september 2020. 

… 
Kennisgeving van uw pensioenbeslissing voor ingangsdatum 01/05/2021. 
… 



Politiezone 5389 Hageland – Toelichting – Politieraad 24 februari 2021             Pagina 9 van 11 

 
Met de ontslagbrief van betrokkene en de kopie van de brief van de Federale Pensioendienst 
wordt de politiezone in kennis gesteld van de pensioenaanvraag. 
De ingangsdatum van het pensioen : 1 mei 2021. 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
De politieraad neemt kennis van de pensioenaanvraag van de medewerker onderhoud. 
 
 
 
12. Aanstelling calog medewerker onderhoud niveau D : Kennisgeving 
 
Toelichting  
 
Overwegende dat er nood is aan een werknemer voor het onderhoud wegens de nakende 
oppensioenstelling van een personeelslid; 
 
Overwegende dat het een voorlopige tijdelijke betrekking betreft; 
 
Overwegende dat na een gunstige evaluatie het contract van bepaalde duur naar een contract van 
onbepaalde kan worden omgezet; 
 
Gelet op de deeltijdse arbeidsduur van 19 uren per week; 
 
Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor de externe werving van een calog medewerker 
onderhoud niveau D via de VDAB met vacaturenummer 61761538; 
 
Overwegende dat volgende criteria werden geformuleerd :  

Naast het algemeen profiel van arbeider zijn volgende specifieke competenties gewenst : 
- zin voor orde en netheid  
- principes van hygiënisch werken kennen en toepassen  
- de werking kennen van de schoonmaakproducten en eventueel toxische eigenschappen 

herkennen 
- kennis hebben van de juiste til- en heftechnieken; 

 
Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure (een praktisch en een mondeling 
gedeelte) heeft uitgevoerd op 27 januari 2021 waarbij de kandidaten werden gerangschikt (de 
kandidaten dienen minstens 50 % van de punten te behalen voor elk gedeelte van de 
selectieproeven) :  
 
Na kennisname van het advies van 27 januari 2021 van de selectiecommissie houdende de 
aanwerving van een calog medewerker onderhoud; 
 
Overwegende dat betrokkene vóór haar tewerkstelling in de politiezone een 20-tal jaar ervaring 
in de logistiek- en onderhoudssector heeft opgebouwd; 
 
 
Voorstel van beslissing  
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De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 8 februari 2021 betreffende de 
aanstelling van betrokkene als calog medewerker niveau D in de politiezone 5389 Hageland :  
 
 
Artikel 1 
Betrokkene wordt in dienst genomen als calog medewerker niveau D voor een betrekking als 
arbeider onderhoud met volgende bepalingen:  

- deeltijds contract van 19 uur per week,  
- bepaalde periode van 6 maanden, 
- verlengbaar naar een betrekking van onbepaalde duur na een gunstige evaluatie, 
- loonschaal DD1. 

 
Artikel 2 
De indiensttredingsdatum en de vaststelling van de arbeidsovereenkomst worden vastgesteld op 
1 maart 2021. 
 
Artikel 3 
Het politiecollege erkent de nuttige beroepservaring en neemt deze in beschouwing voor de 
berekening van de geldelijke anciënniteit; 
 
Artikel 4 
Het politiecollege beslist om negen (9) jaar te valoriseren met ingang van 1 maart 2021. 
 
 
 
11. Aanstelling hoofdinspecteur recherchedienst : Kennisgeving 
 
Toelichting  
 
Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 
mobiliteit 2020-05 met reeksnummer L6306; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure (een schriftelijk en mondeling 
gedeelte) heeft uitgevoerd op 27 januari 2021 waarbij de kandidaat gerangschikt werd (de 
kandidaat dient minstens 50 % van de punten te behalen voor elk gedeelte van de 
selectieproeven); 
 
Na kennisname van het advies van 27 januari van de selectiecommissie houdende de aanwerving 
bij wijze van mobiliteit van een hoofdinspecteur recherchedienst; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 8 februari 2021 betreffende de 
aanstelling van de aspirant hoofdinspecteur als hoofdinspecteur recherchedienst in de politiezone 
5389 Hageland :  
 
 
Artikel 1  
De aspirant hoofdinspecteur wordt aangesteld als hoofdinspecteur recherchedienst in de zone 
5389 Hageland. 
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Artikel 2  
De indienstneming heeft uitwerking op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  
Deze wordt niet vroeger ingesteld dan 1 juli 2021 daar het opportuun is dit te laten samenvallen 
met het begin van een nieuwe referentieperiode. 
 
 
 
12. Aanstelling hoofdinspecteur interventiedienst : Kennisgeving 
 
Toelichting  
 
Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 
mobiliteit 2020-05 met reeksnummer L6307; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure (een schriftelijk en mondeling 
gedeelte) heeft uitgevoerd op 27 januari 2021 waarbij de kandidaten gerangschikt werden (de 
kandidaten dienen minstens 50 % van de punten te behalen voor elk gedeelte van de 
selectieproeven); 
 
Na kennisname van het advies van 27 januari van de selectiecommissie houdende de aanwerving 
bij wijze van mobiliteit van een hoofdinspecteur interventiedienst; 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 8 februari 2021 betreffende de 
aanstelling van de aspirant hoofdinspecteur als hoofdinspecteur interventiedienst in de 
politiezone 5389 Hageland :  
 
 
Artikel 1  
De aspirant hoofdinspecteur wordt aangesteld als hoofdinspecteur interventiedienst in de zone 
5389 Hageland. 
 
Artikel 2  
De indienstneming heeft uitwerking op de dag dat het ambt daadwerkelijk wordt opgenomen.  
Deze wordt niet vroeger ingesteld dan 1 juli 2021 daar het opportuun is dit te laten samenvallen 
met het begin van een nieuwe referentieperiode. 
 
 
 
13. Notulen vorige vergadering : Goedkeuring 
 
Het verslag van de vergadering van 8 december 2020 werd aan de raadsleden toegestuurd. 
 
 
Voorstel van beslissing  
 
 
Het verslag van de vergadering 8 december 2020 wordt goedgekeurd. 
 


