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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 25 februari 2o2L en
worden gepubliceerd op de website van de politiezone HerKo op 5 maart 2021. lnzage is mogelijk tot en
met 19 maart, elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u bij de politiesecretaris van de politiezone
HerKo, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

*** OPENBARE VERGADERING {'{'*

Besluit van de voorzittervan de politieraad tot organisatie van een zittingvan de politieraad zonder
deelname van publiek en pers tijdens federale fase voor de strijd tegen COVID-L9: kennisgeving
De politierood neemt kennis van dit schrijven.

Digitaalverloop van de zitting van de politieraad van 25 februari 2021: besluit
De politieraod goot okkoord met het digitole verloop von deze zitting.

Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden voor de aankoop van een logistiek voertuig: besluit
De politieraad keurt de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaorden voor de oonkoop von de
ee n log isti ek vo ertui g goed.

Goedkeu ring wijziging fu nctieprofiel hoofdinspecteu r Ll K: beslu it
De politieraod keurt het gewijzigde functieprofiel voor de hoofdinspecteur LIK goed.

Tijdelijke delegatie inzake de aanwerving en benoeming van personeel: besluit
De politierood is akkoord met deze tijdelijke delegatie inzake de aanwerving en benoemíng von
personeeL

Goedkeuring verslag van de politieraad van 28 januari 2021
De politieroad keurt het verslog van de vorige vergodering goed,

'T'}*BESIOTEN VERGADERING* f *

Vrijwillig ontslag inspecteur: kennisgeving

De politieroad neemt kennis van het vrijwillig ontslog van een inspecteur,

Overzicht benoemingen door het politiecollege: kennisgeving
De politierood neemt kennis van het overzicht van de benoemíngen door het politiecotlege.



Aanvraag medewerker non-activite¡t voorafgaand aan de pensionering: besluit
De politierood keurt de donvroog vqn een medewerker tot no'n-activiteit voorafgaond aon het pensolen
goed.
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