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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 16 februari 2029 en 

worden gepubliceerd op de website van de politiezone HerKo op 17 februari 2023. Inzage is mogelijk tot 

en met 10 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 *** 

 

1. Mandaat deelname samenaankoop verzekeringen: besluit 

De politieraad geeft haar goedkeuring om de politiezone Zennevallei te mandateren om op te treden als 

aankoopcentrale voor de politiezone HerKo voor wat betreft een overheidsopdracht voor 

risicoverzekeringen: arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, patrimonium 

(brandverzekering en alle risico's), globale vlootpolis en omnium dienstverplaatsingen en zaakschade. 

 

2. Wijziging personeelsformatie: besluit 

De politieraad keurt het voorstel tot wijziging van de personeelsformatie goed, waarbij een betrekking 

burgerpersoneel - niveau D wordt omgezet naar een betrekking burgerpersoneel - niveau C en waarbij een 

bijkomende betrekking burgerpersoneel - niveau B wordt voorzien (dewelke uitdovend is). 

 

3. Goedkeuring functieprofielen: besluit 

De politieraad keurt de functieprofielen ‘Medewerker logistiek - niveau C’ en ‘Consulent Welzijn - niveau B’ 

goed. 

 

4. Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie in het kader van de wervingsreserve: besluit 

De politieraad keurt de wijziging van de samenstelling van de selectiecommissie voor de selectie van 

kandidaat-inspecteurs die geslaagd zijn voor de selectieproeven en die zich bijgevolg in de wervingsreserve 

bevinden, goed. Kandidaat-inspecteurs kunnen, na selectie, starten aan de basisopleiding.  

 

5. Vacantverklaring functie van medewerker logistiek - niveau C: besluit 

De politieraad keurt de vacantverklaring van een betrekking van medewerker logistiek - niveau C goed. 

 

6. Vacantverklaring functie van personeelsconsulent - niveau B: besluit 

De politieraad keurt de vacantverklaring van een betrekking van personeelsconsulent - niveau B goed. 

 

7. Buitendienststelling ICT-materiaal: besluit 

De politieraad keurt de buitendienststelling van 3 laptops, 12 schermen, 2 printers, 19 desktops en 1 

docking station goed. 

 

8. Buitendienststelling logistiek materiaal: besluit 

De politieraad keurt de buitendienststelling van een snelheidsinformatiebord en een 

snelheidsanalysetoestel goed. 
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9. Buitendienststelling dienstvoertuig 1-FQC-584: besluit 

De politieraad keurt de buitendienststelling van een interventievoertuig Peugeot 508 SW goed met 

184.192 gereden kilometers. 

 

 

*** BESLOTEN VERGADERING *** 

 

13. Gemotiveerd advies inzake de verlenging van het mandaat van korpschef Walter Endels: besluit 

De politieraad brengt een advies uit inzake de verlenging van het mandaat van de korpschef. 

 

14. Benoeming wijkinspecteur: besluit  

De politieraad keurt de benoeming goed van een inspecteur voor de wijkdienst Herent. 

 

15. Benoeming interventie-inspecteur: besluit  

De politieraad keurt de benoeming goed van een inspecteur voor de interventiedienst. 

 

16. Herziening definitieve vastlegging gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van 

arbeidsongeval: besluit 

De politieraad keurt het gewijzigde percentage blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een 

arbeidsongeval van een voormalig medewerker goed. 
 

 

 

 

Namens het politiecollege 

Herent, 16 februari 2023 

 

 

 

 

Walter ENDELS Alexandra THIENPONT 

Korpschef Burgemeester-voorzitter 

 


