
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 23 februari 2022, om 19.30 uur in de vergaderzaal 

van het politiehuis, Eugeen Coolsstraat 11 A te Bekkevoort. 
 

De veiligheidsmaatregelen i.v.m. Covid-19 zullen nog steeds worden gerespecteerd.   

Het dragen van een mondmasker is verplicht.  Er zal ontsmettingsmiddel voor uw handen 

worden voorzien aan de ingang van de vergaderzaal. 
 

Kan u ons per kerende uw aanwezigheid/afwezigheid laten weten zodat wij hiermee rekening 

kunnen houden voor het opstellen van de stoelen- en tafelverdeling.  Mogen wij u vriendelijk 

verzoeken uw eventuele vragen bij onderstaande agendapunten op voorhand door te geven. 

marion.appeltants@police.belgium.eu 

 

AGENDA 

 

Openbare zitting 

1. Samenstelling politiecollege : kennisgeving 

2. Ontslag politieraadslid : kennisgeving 

3. Opvolgend politieraadslid : installatie en eedaflegging 

4. Ontslag politieraadslid : kennisgeving 

5. Opvolgend politieraadslid : installatie en eedaflegging 

6. Ontslag politieraadslid : kennisgeving 

7. Opvolgend politieraadslid : installatie en eedaflegging 

8. Berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad : goedkeuring 

9. Goedkeuring door de provinciegouverneur van de begrotingswijziging 2021/01: 

kennisgeving  

10. Goedkeuring door de provinciegouverneur van de begroting 2022 : kennisgeving 

11. Vacantverklaring calog medewerker niveau B : goedkeuring  

12. Vacantverklaring inspecteur : goedkeuring 

13. Vacantverklaring inspecteur : goedkeuring  

14. Vacantverklaring inspecteur : goedkeuring  

15. Vacantverklaring hoofdinspecteur : goedkeuring  

16. Vacantverklaring betrekking inspecteur : mobiliteit – aspirantenmobiliteit AMOB 2020-A2 : 

bekrachtiging 

17. Vacantverklaring betrekking inspecteur : mobiliteit – aspirantenmobiliteit AMOB 2020-A2 : 

bekrachtiging 

18. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 

Besloten zitting 

19. Verlenging vervangingscontract calog medewerker onderhoud niveau D : kennisgeving  

20. Aanstelling consulent financieel beheer (calog medewerker niveau B) : kennisgeving  

21. Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid : kennisgeving  

 

Namens het politiecollege : 

 

Bekkevoort, 7 februari 2022  

 

De korpschef,          De voorzitter, 

L. Liboton          R. Beeken 

mailto:marion.appeltants@police.belgium.eu

