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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 19 december 20L9 en

worden gepubliceerd op de website van de politiezone HerKo op 20 december 2019. lnzage is mogelijk

tot en met l-0 januari, elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 1-6u bij de politiesecretaris van de

politiezone HerKo, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

I"'I"ß OPENBARE VERGADERING *'**

Wijziging personeelsformatie: besluit

De politieroad keurt een voorstel tot wijzig¡ng von de personeelsformatie goed, woorbij het aantol
inspecteurs wordt uitgebreid van 39 naor 47.

Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden voor de aankoop van een dienstvoertuig voor de

interventiedienst: besluit

De politieraod keurt de voorwaarden voor de oonkoop von een nieuw interventievoertuig goed voor een

geraomd bedrog von € 60.000 euro. Hiervoor wordt beroep gedoon op een raomcontract von de federole
politie.

Buitendienststel ling signa lisatie-aa nha ngwagen: besluit

De politieraad keurt de buitendienststelling von een signolisatie-oonhangwogen goed.

Buitendienststelling logistiek materiaal : besluit

De politieraad keurt de buitendienststelling von ollerlei oud logistiek møteriool (fototoestellen,

po pi e rve rs n i p pe ro o rs, boo rd rad i o's,... g oe d.

Goedkeuring van het verslag van 24 oktober 201"9

X**BESLOTEN VERGADERINGX**

Benoeming inspecteurs in het kader van aspirantenmobiliteit: besluit

De politierood keurt de benoeming von twee aspiront-inspecteurs voor de interventiedienst goed.

Benoem ing hoofdinspecteur interventiedienst: besluit

De politieroad keurt de benoeming von een ospiront-hoofdinspecteur voor de interventiedienst goed.

Benoeming commissaris - coördinator lnterventie & Recherche: besluit

De politierood keurt de benoeming von een commissaris goed die de functie van coördinotor Interventie

& Recherche zol opnemen.

Namens het politiecollege

Herent, L9 december 2O19

Politie
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