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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 23 juni 2022 en 

worden gepubliceerd op de website van de politiezone HerKo op 4 juli 2022. Inzage is mogelijk tot en 

met 25 juli, 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. Voorstel begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 2022: besluit 

De politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 2022 goed. 

 

 

2. Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden aankoop twee elektrische wijkvoertuigen: besluit 

De politieraad keurt voor de aankoop van twee elektrische voertuigen als wijze van gunnen 

‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’ goed. Het totaal geraamde bedrag is € 

110.000 (incl. BTW).  

 

3. Wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden audiovisueel verhoorlokaal recherche: besluit 

De politieraad keurt voor de aankoop en installatie van een nieuw audiovisueel verhoorlokaal voor de 

recherche als wijze van gunnen ‘aanvaarde factuur’ goed. Het totaal geraamde bedrag is € 18.000 (incl. 

BTW).  

 

4. Buitendienststelling ICT-materiaal: besluit 

De politieraad keurt de buitendienststelling van een PC goed. 

 

5. Buitendienststelling logistiek materiaal: besluit 

De politieraad keurt de buitendienststelling van allerlei logistiek materiaal goed (vergaderstoelen, 

fietsen, kogelwerende vesten, beamer, vouwmachine, smartboard,…). 

 

6. Bekrachtiging vacantverklaring functie medewerker zonesecretariaat: besluit 

De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 19 mei 2022 waarin een betrekking van 

medewerker zonesecretariaat - niveau C contractueel vacant werd verklaard (contract onbepaalde duur) 

d.m.v. externe aanwerving via de website ‘jobpol’. Het politiecollege had dit besluit reeds genomen zodat 

de aanwervingsprocedure sneller kon opgestart worden.   
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7. Delegatie aanwerving medewerker zonesecretariaat: besluit 

Aangezien de volgende politieraad pas eind oktober plaatsvindt en een snelle aanwerving van een 

bijkomende medewerker voor het zonesecretariaat aangewezen is om de continuïteit van de dienst te 

verzekeren, verleent de politieraad delegatie aan het politiecollege om over te gaan tot de aanwerving 

van een medewerker zonesecretariaat (contract onbepaalde duur). 

 

 

8. Huisvesting wijkdienst Kortenberg: besluit 

De politieraad is principieel akkoord om de piste om een nieuw politiehuis Kortenberg onder te brengen in 

het nieuwe gebouw dat de gemeente Kortenberg zal vestigen op de site van het oude Belgostock-gebouw 

aan de Leuvensesteenweg, te laten bekijken. Het huidige politiehuis Kortenberg is immers verouderd (het 

onthaal is moeilijk zichtbaar en toegankelijk, de huidige oppervlakte is te groot en niet logisch ingedeeld, 

de inrichting is verouderd,…). 

 

 
 

Namens het politiecollege 

Herent, 1 juli 2022 

 

 

 

 

Walter ENDELS Alexandra THIENPONT 

Korpschef Burgemeester-voorzitter 

 


