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BEKENDMAKING

BERICHTAAN DE BEVOLKING

VAN HERENT - KORTENBERGPolitie

conform het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur deelt het politiecollege mee dat
onderstaande besluiten werden genomen tijdens de zitting van de politieraad van 22 april2o1ten worden
gepubliceerd op de website van de politiezone HerKo op 27 april2021..lnzageis mogelijk tot en met !2 mei,
elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u bij de politiesecretaris van de politiezone HerKo,
Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

*** OPENBARE VERGADERING *:I*

Besluit van de voorzitter van de politieraad tot organisatie van een zitting van de politieraad zonder
deelname van publiek en pers tijdens federale fase voor de strijd tegen coVlD-19: kennisgeving
De politieraad neemt kennis van dit schrijven.

Digitaalverloop van de zitting van de politieraad vanz2april 202L: besluit
De politieraod gaat okkoord met het digitate verloop von deze zitting.

Besluit van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Algemene Zaken van de afdeling Federale overheid
betreffende de goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie: kennisgeving
De politierood neemt kennis van dit schrijven.

Afsluiten van de jaarrekening van het dienstjaar 2020: besluit
De politieraad keurt de joarrekening von het dienstjaar 2020 goed.

stand van zaken handhaving maatregeren covid-19: toelichting
De politieroød ontvangt informotie betreffende de handhoving door de pZ HerKo inzake de moatregelen
omtrent Covid-19.

Goedkeuring budget actieplan werving en selectie Vlaams-Brabant: besluit
De polítieroad keurt het budget voor het oct¡eplon werving en selectie Vlaams-Brabont goed.

Goedkeuring toetreding Arrondissementele politiesamenwerking poLAr: besluit
De politieraad keurt de toetreding tot de Arrondissementele politiesomenwerking poLar goed.

Buitendienststelling dienstvoertuig opel Vivaro (yGD-522) : besluit
De politieraod keurt de buitendienststelling van het dienstvoertuig OpetVivoro goed.

Tijdelijke delegatie inzake de aanwerving en benoeming van personeel: besluit
De politieraad is akkoord met deze tiidetiike delegatie inzake de aanwerving en benoeming van
personeeL



Goedkeuring verslag van de politieraad van 25 februari 2021

De politieroad keurt het verslag von de vorige vergadering goed.

Extra agendapunt : Vaststellen mandaat Algemene vergadering lnterleuven 16 juni 2021: besluit
De politieraod keurt het manddqt goed voor de algemene vergadering vqn lnterLeuven vdn 76 juni
202L.
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