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BEKEN DMAKING

BERICHT AAN DE BEVOLKING

VAN H ERENT - KORTEN BERG

Conform het decreet van 22 december 2OI7 over het lokaal bestuur deelt het politiecollege mee dat

onderstaande besluiten werden genomen tijdens de zitting van de politieraad van 24 juni 2O2I en worden

gepubliceerd op de website van de politiezone HerKo op 1" juli 202L.lnzage is mogelijk tot en met L3 juli,

elke werkdag van 9u tot 12u en van L3u tot 16u bij de politiesecretaris van de politiezone HerKo,

Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

{.{.r* oPENBARE VERGADERING 'r*!*

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 COVID-19: kennisgeving

De politieraad neemt kennis van dit schrijven.

Digitaal verloop van de zitting van de politieraad van 24 juni 2O2L: besluit

De politierood gaat okkoord met het digitole verloop von deze zitting.

Besluit van de provincie Vlaams-Brabant, dienst Algemene Zaken van de afdeling Federale Overheid

betreffende de goedkeuring van de jaarrekening2O2O: kennisgeving

De politieraad neemt kennis van dit schrijven.

Voorstel begrotingswijziging nr. L en 2 van het dienstjaar 2021: besluit

De politieroad keurt de begrotingswijziging nr. L en 2 von het dienstjaar 2021 goed

Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden aankoop dienstvoertuig interventie: besluit

De politieraad gaat akkoord met de wijze von gunnen en het voststellen van de voorwoorden tot aonkoop

von een dienstvoertuig voor de interventie.

Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden levering politiekledij: besluit

De politieraad gaot akkoord met de wijze von gunnen en het vaststellen van de voorwaorden tot levering

van politiekledij.

Wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de realisatie van een content en alle hierbij

hierbij horende middelen in het kader van het actieplan rekrutering en selectie Vlaams-Brabant : besluit

De politieraad gaat akkoord met de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaorden voor de

reolisatie van een content en alle hierbij hierbij horende middelen in het koder van het actieplan

rekrutering en selectie Vlaams-Brabant.

Vacantverklaring van betrekking van inspecteur recherche: besluit

De politieraad keurt de vocantverklaring von een betrekking van inspecetur recherche goed.



Extra agendapunt: Tijdelijke delegatie inzake de aanwerving en benoeming van personeel: besluit

De politierood is okkoord met deze tijdelijke delegotie inzake de aonwerving en benoeming van

personeeL

Goedkeuring verslag van de politieraad van 22 april2O2L

De politieraad keurt het verslag van de vorige vergaderíng goed.

*** BESLOTEN VERGADERING ***

Benoeming adviseur coórdinator onthaal en preventie : besluit

De politieroad keurt de benoeming van de adviseur coórdinotor onthool en preventie goed.

Namens het politiecollege

Herent, 30 juni 2021

Astrid
Pollers
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Astrid Pollers
(Signature)

Datum: 2021.07.03
09:49:06 +02'00'

I / Walter
Korpschef

Astrid Pollers
Bu rgemeester-voorzitter


