
          ZITTING VAN 29.04.2021 

 

AANWEZIG. 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter 

Christophe De Graef, burgemeester Diest, raadslid  

Bervoets, Buttiens, Celik, Claes, Dirix, Gybels, Jennes, 

Lambrechts, Meyssen, Sannen, Schuyten, Vancauwenbergh,  

Versavel, Volders, Vranken, Weckx, raadsleden  

Jan Konings, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD. 

 

AFWEZIG. 

Schoolmeesters, raadslid. 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 10 december 2020 

2) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 

12.01.2021 houdende de goedkeuring van de begroting 2021 van de politiezone 

Demerdal-DSZ 

3) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 

18.02.2021 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de politiezone 

Demerdal-DSZ 

4) Algemene vergadering TMVS dv op 15.06.2021 – goedkeuring agenda en 

mandaatverlening 

5) Algemene vergadering Interleuven op 16.06.2021 – goedkeuring agenda en 

mandaatverlening 

6) Goedkeuring interzonaal Samenwerkingsprotocol FOCUS  

7) Voorstel tot aankoop van 1 anoniem voertuig “SUV 4x4” via raamovereenkomst 

8) Voorstel tot aankoop van 1 politievoertuig “SUV 4x4” via raamovereenkomst 

9) Voorstel tot aankoop van 1 politiecombi “type interventievoertuig” via raamovereenkomst 

10) Machtiging rechtsvordering – I&O Auctions 

11) Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege d.d. 14.01.2021 houdende de 

vacantverklaring van een betrekking in het basiskader (inspecteur interventie) via de 

aspirantenmobiliteit 

12) Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege d.d. 25.03.2021 houdende de 

vacantverklaring van twee betrekkingen in het basiskader (inspecteur interventie) 

13) Kennisneming jaarverslag 2020  

 

DE POLITIERAAD. 

 

Gelet op de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken heeft 

het politiecollege in zitting van 08.04.2021 beslist om digitaal te vergaderen via Teams.  

De openbaarheid van de vergadering wordt gegarandeerd door een livestream.   

 

OPENBARE ZITTING 

 

Raadslid Vancauwenbergh ondervindt technische problemen en kan niet deelnemen aan de 

stemming. 

 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 10 DECEMBER 2020 



Het verslag van de zitting van 10 december 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2) KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 12.01.2021 HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2021 VAN DE POLITIEZONE 

DEMERDAL-DSZ 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-

Brabant d.d. 12.01.2021 houdende de goedkeuring van de begroting 2021 van de politiezone 

Demerdal-DSZ.  

 

3) KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 18.02.2021 HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2019 VAN DE POLITIEZONE 

DEMERDAL-DSZ 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-

Brabant d.d. 18.02.2021 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de politiezone 

Demerdal-DSZ. 

 

4) ALGEMENE VERGADERING TMVS DV OP 15.06.2021 – GOEDKEURING 

AGENDA EN MANDAATVERLENING 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone Demerdal-DSZ bij de Tussengemeentelijke 

Maatschappij voor Services (TMVS dv); 

Gelet op de gecoördineerde statuten van TMVS dv; 

Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van 

de deelnemers en deze voor de politiezones rechtstreeks worden aangewezen door de 

politieraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor 

elke algemene vergadering; 

Gelet op de uitnodiging d.d. 01.04.2021 voor de algemene vergadering van TMVS dv op 15 juni 

2021 om 14.30 uur waarin de agenda werd meegedeeld; 

Gelet op de bespreking;  

Met 17 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv op 15.06.2021 en de 

daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten 

wordt goedgekeurd: 

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van 

deelnemers en de overdracht van een deelnemer 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 

december 2020 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Aanpassing huishoudelijk reglement 

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen. 

Art. 2 De raad keurt alle punten op voormelde agenda goed en draagt de heer Mario Versavel, 

als vertegenwoordiger van PZ Demerdal-DSZ, op om namens het bestuur alle akten en 

bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 

15.06.2021 te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing 



van de politieraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van 

voormelde algemene vergadering. 

Art. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan TMVS en aan de vertegenwoordiger van 

politiezone Demerdal-DSZ. 

 

5) ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN OP 16.06.2021 – GOEDKEURING 

AGENDA EN MANDAATVERLENING 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;  

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone Demerdal-DSZ bij Interleuven;  

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;  

Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van 

de deelnemers en deze voor de politiezones rechtstreeks worden aangewezen door de 

politieraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor 

elke algemene vergadering;  

Gelet op de uitnodiging d.d. 31.03.2021 voor de algemene vergadering van Interleuven op 16 

juni 2021 om 19.00 uur waarin de agenda werd meegedeeld; 

Gelet op de bespreking;  

Met 17 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven op 16.06.2021 wordt 

goedgekeurd: 

1. Samenstelling van het bureau  

2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 16-12-2020  

3. Verslag over de activiteiten 2020  

4. Jaarrekening per 31-12-2020 – verslag van de commissaris-revisor  

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten  

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor  

7. Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad 

Leuven  

8. Diversen  

Art. 2 Het mandaat van mevrouw Arlette Sannen, de vertegenwoordiger van PZ Demerdal-DSZ, 

inzake de agenda van de algemene vergadering van Interleuven van 16.06.2021, wordt 

vastgesteld als volgt: goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 

Art. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan Interleuven en aan de vertegenwoordiger van 

politiezone Demerdal-DSZ. 

 

6) GOEDKEURING INTERZONAAL SAMENWERKINGSPROTOCOL FOCUS  

Gelet op de wet op het politieambt van 05 augustus 1992; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 27 van 04 november 2002 inzake de intensifiëring en 

benadering van de interzonale samenwerking;  

Gelet op de convenant FOCUS@GPI d.d. 19.12.2017; 

Gelet op het financieel protocol PZ Antwerpen-DGR/DRI d.d. 08.12.2018 voor het programma 

FOCUS; 

Gelet op voorliggend interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS d.d. 29.06.2020; 

Overwegende dat de politiezone Antwerpen beschikt over een vooruitstrevend operationeel 

platform van softwareproducten met de verzamelnaam FOCUS;  

Overwegende dat de basismodules (bv. het opzoeken van voertuigen in databases) gratis ter 

beschikking worden gesteld van de geïntegreerde politie;  



Overwegende dat, in uitvoering van artikel 3 van het Basisconvenant en artikel 3.3.4 van het 

Financieel Protocol, politiezones kunnen kiezen om lokale projecten of maatwerk gerealiseerd te 

laten ontwikkelen in het Focus platform; 

Overwegende dat nieuwe applicatiemodules werden en worden ontwikkeld, dit als aanvulling op 

het basispakket en op alle andere functionaliteiten die federaal worden voorzien; 

Overwegende dat de politiezone deze applicaties kan aankopen mits goedkeuring van het 

samenwerkingsprotocol FOCUS van 29 juni 2020;  

Overwegende dat dit samenwerkingsprotocol een interzonale samenwerking tussen verschillende 

politiezones bewerkstelligt;  

Overwegende dat elke deelnemende politiezone een deel van de ontwikkelingskost zal dragen 

evenals een jaarlijkse onderhoudskost; 

Overwegende dat het financiële luik een mechanisme voorziet om de investeringskost voor een 

deel te recupereren afhankelijk van het aantal deelnemende politiezones;   

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking;  

Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen;  

 

Art. 1 Het interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS d.d. 29.06.2020 wordt, samen met de 

convenant FOCUS@GPI en het financieel protocol PZ Antwerpen-DGR/DRI, 

goedgekeurd.  

Art. 2 Het politiecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

 

Raadslid Vancauwenbergh neemt weer volledig deel aan de zitting en aan de stemming. 

 

7) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN 1 ANONIEM VOERTUIG “SUV 4X4” VIA 

RAAMOVEREENKOMST 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een 

anoniem voertuig “SUV 4x4”; 

Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via het federaal raamcontract Procurement 

2016 R3 010 perceel 32 SUV dat de Federale Politie ten behoeve van de Lokale en Federale 

Politie heeft afgesloten; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid die 

een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 55.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op art. 

330/743-98, aankoop van politievoertuigen; 

Op voorstel van het politiecollege; 



Gelet op de bespreking; 

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van een anoniem voertuig 

SUV 4x4, omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – anoniem 

voertuig SUV 4x4”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 55.000,00 (BTW 

incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 perceel 32 

SUV. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/743-98, aankoop van 

politievoertuigen. 

 

8) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN 1 POLITIEVOERTUIG “SUV 4X4” VIA 

RAAMOVEREENKOMST 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een 

politievoertuig “SUV 4x4”; 

Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via het federaal raamcontract Procurement 

2016 R3 010 perceel 32 SUV dat de Federale Politie ten behoeve van de Lokale en Federale 

Politie heeft afgesloten; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid die 

een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 65.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op art. 

330/743-98, aankoop van politievoertuigen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van een politievoertuig 

SUV 4x4, omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – anoniem 

voertuig SUV 4x4”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 65.000,00 (BTW 

incl.). De raming is indicatief. 



Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 perceel 32 

SUV. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/743-98, aankoop van 

politievoertuigen. 

 

9) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN 1 POLITIECOMBI “TYPE 

INTERVENTIEVOERTUIG” VIA RAAMOVEREENKOMST 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een 

politiecombi “type interventievoertuig.” 

Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via het federaal raamcontract Procurement 

2016 R3 010 perceel 33 dat de Federale Politie ten behoeve van de Lokale en Federale Politie 

heeft afgesloten; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid die 

een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 85.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op art. 

330/743-98, aankoop van politievoertuigen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking; 

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van een politiecombi type 

interventievoertuig, omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – 

politiecombi – type interventievoertuig”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 85.000,00 (BTW 

incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 perceel 

33. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/743-98, aankoop van 

politievoertuigen. 

 

10) MACHTIGING RECHTSVORDERING – I&O AUCTIONS 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, 



Gelet op het besluit van de politieraad van 6 juni 2019 houdende de goedkeuring van een 

reglement inzake de bestemming van afgedankt politiematerieel; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 05 december 2019 houdende de gunning van de 

openbare verkoop van afgedankt materiaal via een online veilingmaatschappij, voor een periode 

van drie jaar, aan I&O Auctions bvba; 

Overwegende dat uit dienst genomen politiemateriaal werd aangewezen voor openbare verkoop;  

Overwegende dat de goederen opgehaald werden op 18 december 2020; 

Overwegende dat de betaling van de opbrengst van veiling en de naveiling van de goederen, 

respectievelijk € 6.828,55 en € 1.658,70 uitbleef; 

Gelet op de ingebrekestelling d.d. 15 februari 2021; 

Gelet op de brief d.d. 16.02.2021 van Alekos Advocaten waarin zij melden dat hun cliënte, I&O 

Auctions B.V., werd toegelaten tot de procedure van gerechtelijke organisatie met het oog op 

overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of gedeelte van de activa of de activiteit; 

Overwegende dat PZ Demerdal-DSZ samen met 99 andere bedrijven en besturen in het nadeel 

blijken te zijn; 

Overwegende dat de rechtsbijstandsverzekering van Ethias werd aangesproken, maar zij slechts 

tussenkomen indien er sprake zou zijn van een frauduleuze/ criminele handeling van de 

tegenpartij, terwijl dit momenteel nog niet bewezen is; 

Overwegende dat het aangewezen is een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de 

onderzoeksrechter, teneinde een gerechtelijk onderzoek te bekomen in deze zaak; 

Overwegende dat de politiezone zich burgerlijke partij dient te stellen voor een geleden schade 

van € 8.487,25; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Gelet op de bespreking;  

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen;  

 

Enig artikel De politieraad machtigt het politiecollege om de nodige rechtsmiddelen, inclusief 

burgerlijke partijstelling, aan te wenden voor de geleden schade in de opdracht die 

werd toegewezen aan I&O Auctions b.v.b.a.. 

 

11) BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HET POLITIECOLLEGE D.D. 

14.01.2021 HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN EEN BETREKKING IN 

HET BASISKADER (INSPECTEUR INTERVENTIE) VIA DE 

ASPIRANTENMOBILITEIT 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 14.01.2021 houdende de vacantverklaring van 

een betrekking in het basiskader (inspecteur interventie) via de aspirantenmobiliteit; 

Overwegende dat de beslissing van het politiecollege ter bekrachtiging dient voorgelegd te 

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 14.01.2021 

houdende de vacantverklaring van een betrekking in het basiskader (inspecteur 

interventie) via de aspirantenmobiliteit. 

 

12) BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HET POLITIECOLLEGE D.D. 

25.03.2021 HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN TWEE 

BETREKKINGEN IN HET BASISKADER (INSPECTEUR INTERVENTIE) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 25.03.2021 houdende de vacantverklaring van 

twee betrekkingen in het basiskader (inspecteur interventie); 

Overwegende dat de beslissing van het politiecollege ter bekrachtiging dient voorgelegd te 

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  



Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 25.03.2021 

houdende de vacantverklaring van twee betrekkingen in het basiskader 

(inspecteur interventie). 

 

13) KENNISNEMING JAARVERSLAG 2020  

De politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2020, met toelichting door de korpschef. 

 


