
         ZITTING DD. 16.06.2011 
 
 
AANWEZIG.  
 
Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter politiecollege, voorzitter 
Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 
Reynders, Van Meeuwen, Swinnen, Uyttebroek, Bellen, Jennes, Bervoets, Peetermans, 
Creces, Corens, Pauwels, Putseys, raadsleden 
Roland Pacolet, korpschef 
Paul Van Thielen, secretaris 
 
DAGORDE. 
 

Openbare zitting 
1) Goedkeuring verslag van de zitting van 22 februari 2011 
2) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant dd. 

25.03.2011 houdende de definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2009 en 
houdende de goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2009 van de politiezone 

 (Vlaamse Overheid) 
3) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant dd. 

13.05.2011 houdende de definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2009 en 
houdende de goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2009 van de politiezone 

 (Federale Overheid) 
4) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant dd. 

01.02.2011 houdende de goedkeuring van de begroting 2011 van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal – DSZ (Federale Overheid) 

5) Goedkeuring rekening 2010 (begrotingsrekening en jaarrekening) 
6) Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 (buitengewone dienst) 
7) Vaststelling wijze van gunning, goedkeuring raming en voorwaarden met betrekking tot 

het aangaan van leningen 
8) Voorstel tot aankoop van één anoniem voertuig via de Federale Politie, Directie van de 

Aankopen 
9) Vacantverklaring van één betrekking in het hulpkader (agent van politie), in te vullen via 

externe werving 
10) Voorstel tot bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 20.05.2011 

houdende vacantverklaring van drie betrekkingen in het basiskader (inspecteur van 
politie) 

11) Voorstel tot bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 29.04.2011 
houdende de vacantverklaring van één betrekking van hulpkracht (poetspersoneel – 
halftijds) 

 
 
DE POLITIERAAD . 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 22 FEBRUA RI 2011 
Het verslag van de zitting dd. 14.10.2010 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
Raadsleden Cluckers en De Graef voegen zich bij de zitting. 
 



2.  KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT DD. 25.03.2011 HOUDENDE DE 
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE BEGROTINGSREKENING 2009 EN 
HOUDENDE DE GOEDKEURING VAN DE BALANS EN 
RESULTATENREKENING 2009 VAN DE POLITIEZONE (VLAAMSE  
OVERHEID)  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant dd. 25.03.2011 houdende de definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2009 
en houdende de goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2009 van de politiezone 
(Vlaamse Overheid). 
 
3. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR V AN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT DD. 13.05.2011 HOUDENDE DE 
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE BEGROTINGSREKENING 2009 EN 
HOUDENDE DE GOEDKEURING VAN DE BALANS EN 
RESULTATENREKENING 2009 VAN DE POLITIEZONE (FEDERAL E 
OVERHEID)  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant dd. 13.05.2011 houdende de definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2009 
en houdende de goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2009 van de politiezone 
(Federale Overheid). 
 
4. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR V AN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT DD. 01.02.2011 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2011 VAN DE LOKALE POL ITIE VAN 
DE POLITIEZONE DEMERDAL – DSZ (FEDERALE OVERHEID)  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant dd. 01.02.2011 houdende de goedkeuring van de begroting 2011 van de lokale politie 
van de politiezone Demerdal – DSZ (Federale Overheid). 
 
Raadslid Celis voegt zich bij de zitting. 
 
5. GOEDKEURING REKENING 2010 (BEGROTINGSREKENING EN  

JAARREKENING)  
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 77 en 78 en artikel 34 waarmee 
titel VI, hoofdstuk I en II van de nieuwe gemeentewet van toepassing wordt verklaard op het 
budgettair en financieel beheer van de lokale politie;  
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie, in het bijzonder de artikelen 66 tot en met 72; 
Gelet op de bij dit besluit gevoegde documenten, namelijk : begrotingsrekening, jaarrekening 
(balans, resultatenrekening en toelichting) en de verschillende bijlagen bij de rekening; 
Met 90,66 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen ; 
 
Besluit: 
Art. 1 De begrotingsrekening 2010 wordt definitief vastgesteld met de volgende saldi: 
 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)   € 8.552.787,06 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)    € 8.553.197,91 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)          - €           410,85 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) €      62.656,33 



Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)   €      62.245,48  
 
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)  €    118.007,37   
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)   €    364.738,18 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)             - €     246.730,81 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) €     64.699,24 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)         - €    182.031,57  
 

Art. 2 De balans en de resultatenrekening van 2010 worden goedgekeurd. 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
Vaste activa    € 4.939.127,89 
Vlottende activa    €    606.472,14    
Totaal van de activa  € 5.545.600,03 
Eigen vermogen   € 1.792.033,95 
Voorzieningen    €               0,00 
Schulden     € 3.753.566,08 
Totaal van de passiva  € 5.545.600,03 
 
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2010 
Exploitatieresultaat                      - €   335.936,22      
Uitzonderlijk resultaat          €     10.459,45 
Resultaat van het dienstjaar      -  €   346.395,77  

 
6. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 (GEWONE DI ENST) EN 

NR. 2 (BUITENGEWONE DIENST) 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 39 en 40; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie, in het bijzonder artikel 14 en 15; 
Overwegende dat er voor de opmaak van begroting 2011 geen begrotingsonderrichtingen 
beschikbaar waren zodat de onderrichtingen met betrekking tot de opmaak van begroting 
2010 werden gevolgd; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 46 betreffende betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezone; 
Gelet op de begroting 2011 van de politiezone, vastgesteld door de politieraad op 16 
december 2010; 
Gelet op het besluit van de gouverneur van 1 februari 2011 waarbij de begroting dienstjaar 
2011 van de politiezone Demerdal DSZ wordt goedgekeurd; 
Overwegende dat voor de goede werking van de politiezone een aantal kredieten moeten 
aangepast worden; 
Overwegende dat het resultaat van de rekening 2010 wordt ingebracht ter vervanging van het 
geraamde resultaat; 
Gelet op het document begrotingswijziging gewone dienst (nummer 1) en buitengewone 
dienst (nummer 2) die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd; 
Met 90,66 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 De begrotingswijziging van de gewone dienst (nummer 1) en van de buitengewone 
 dienst (nummer 2) worden goedgekeurd.  



Art. 2 De gewone dienst wijzigt als volgt: 
 Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Na wijziging 

Ontvangsten eigen dienstjaar 
Uitgaven eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

8.802.129,20 
8.340.370,96 

 
0,00 

379.008,46 
 

0,00 
82.750,00 

412,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

8.802.541,20 
8.340.370,96 

 
0,00 

379.008,46 
 

0,00 
82.750,00 

  
Art. 3 De buitengewone dienst wijzigt als volgt: 

 Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Na wijziging 

Ontvangsten eigen dienstjaar 
Uitgaven eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

300.000,00 

382.750,00 

 

0,00 

0,00 

 

82.750,00 

0,00 

276.731,00 

30.000,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

576.731,00 

412.750,00 

 

0,00 

0,00 

 

82.750,00 

0,00 
 
 
7. VASTSTELLING WIJZE VAN GUNNING, GOEDKEURING RAMI NG EN 

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET AANGAAN VAN LENI NGEN 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 33; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 234, eerste lid; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor 
openbare werken; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 
Overwegende dat het aangaan van leningen voor de financiering van investeringen een 
financiële dienst is in de zin van bijlage 2, A van de wet van 24 december 1993; 
Overwegende dat het nodig is een opdracht te geven met als voorwerp de leningen zoals 
beschreven in artikel 1 en in het bestek 2011/PZ/LE00; 
Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 Er wordt een opdracht gegeven met als voorwerp het aangaan van leningen voor de 
 financiering van het bestuur. Het totale bedrag van de leningen wordt geraamd op € 
 576.000,00 welke wordt verdeeld in twee percelen, zoals terug te vinden is in het 
 bestek 2011/PZ//LE001. 
Art. 2 De opdracht wordt gegund door middel van een algemene offerteaanvraag. 
Art. 3 De voorwaarden van de opdracht zoals bepaald in het bestek 2011/PZ/LE001 worden 
 goedgekeurd. 
 



8. VOORSTEL TOT AANKOOP VAN EEN ANONIEM VOERTUIG VI A DE 
FEDERALE POLITIE, DIRECTIE VAN DE AANKOPEN  

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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten van 15 juni 2006, inzonderheid art. 15 en 80; 
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een  
anoniem voertuig, type break, bestemd voor de afdeling recherche; 
Overwegende dat dit voertuig kan aangekocht worden via de Federale Politie, Algemene 
Directie van de Materiële Middelen, Directie : Aankoopdienst; 
Overwegende dat voormelde dienst het voertuig ter beschikking stelt via de 
raamovereenkomst DSA 2009 R3 800 (perceel 37A) na toepassing van de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten; 
Overwegende dat de prijs van de opdracht wordt geraamd op € 30.000,00 (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; 
Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 Er zal een overeenkomst gesloten worden voor de levering van een anoniem voertuig, 

type break, omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – Anoniem 
voertuig break ” (ref. A.V. 2011/01). 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde overeenkomst wordt geraamd op € 30.000,00 
(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de Federale Politie, Algemene Directie van de Materiële 
Middelen, Directie : Aankoopdienst, Fritz Toussaintstraat 47, 1050 Brussel. 

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

 
9. VACANTVERKLARING VAN EEN BETREKKING IN HET HULPK ADER 

(AGENT VAN POLITIE), IN TE VULLEN VIA EXTERNE WERVI NG 
Gelet op  de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 85; 
Gelet op het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de politiediensten 
(RPPol), inzonderheid deel IV – titel I – hoofdstuk I, deel V – titel II, deel VI – titel II – 
hoofdstuk I; 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op het K.B. van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op het K.B. van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in 
het raam van de mobiliteit; 
Gelet op het K.B. van 07 juni 2009 houdende wijziging van verschillende teksten betreffende 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 24 januari 2001 – GPI 
15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezone en latere wijziging dd. 24 januari 2002; 



Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 25 juni 2002 – GPI 
15bis betreffende de mobiliteitscyclus; 
Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 06 april 2005 – GPI 
15quinquies betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de 
mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie; 
Gelet op de beslissing van de politieraad dd. 27.11.2001 houdende de vaststelling van de 
personeelsformatie van het operationeel personeel van de lokale politie in de politiezone 
Diest/Scherpenheuvel-Zichem, goedgekeurd door de heer Gouverneur van de Provincie 
Vlaams-Brabant op 21.12.2001; 
Gelet op onze beslissing dd. 16.12.2010 houdende de vaststelling van o.a. de operationele 
getalsterkte van het korps in 2011; 
Overwegende dat de formatie van het operationeel personeel voorziet in drie betrekkingen 
van agent van politie; 
Gelet op onze beslissing dd. 16.12.2010  houdende de vacantverklaring van één betrekking 
van agent van politie (hulpkader), te begeven via mobiliteit; 
Overwegende dat één kandidaat zich heeft aangeboden; 
Gelet op het proces-verbaal dd. 30.05.2011 van de selectiecommissie waaruit blijkt dat de 
kandidatuur van Huybrechts Franky ontvankelijk is en waaruit blijkt dat voor de kandidaat die 
zich aangeboden heeft,  het volgende advies wordt verleend: niet geschikt; 
Gelet op het advies van de korpschef dd. 06.06.2011; 
 
Gelet op de bespreking; 
Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 De volgende betrekking wordt vacant verklaard : 
 - Eén bediening in het hulpkader (agent van politie). 
Art. 2 De in artikel 1 vacant verklaarde betrekking wordt begeven in overeenstemming met  
 de regelgeving inzake externe aanwerving. Overeenkomstig art. IV.I.24 en IV.I.30 tot 
 en met IV.I.33 RPPol worden de laureaten van de selectieproeven voor agent van  
 politie opgenomen in een wervingsreserve. De directeur van de directie van de 

rekrutering en van de selectie van de Federale Politie (DSR) stelt de lijst van de 
kandidaten-agent van politie die opgenomen worden in de wervingsreserve vast. De 
directeur van DSR verzendt de lijst van geschikt bevonden kandidaten aan de 
korpschef. 

 De kandidaten worden vervolgens aan de door de benoemende overheid 
georganiseerde selectieproeven onderworpen. De benoemende overheid zal de meest 
geschikte kandidaat aanwerven, waarna de kandidaat in de graad van aspirant-agent 
van politie tot de basisopleiding toegelaten wordt. 

 Na het slagen in de basisopleiding zal de overheid de kandidaat op de eerstvolgende 
politieraad  benoemen in de graad van agent van politie. 

Art. 3 Met betrekking tot de invulling van de vacant verklaarde betrekking, wordt het 
 volgende vastgesteld:  



 1) De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: 
 - OPS - Hulpkader - Agent van politie  
 -  De laureaten van de slectieproeven voor agent van politie, opgenomen in de 

wervingsreserve van de directeur van DSR. 
 2) Functiebeschrijving: 
 - Wordt belast met uitvoeren van taken in verkeers- en algemeen toezicht 
 - Deelname aan verkeersacties gericht op prioritaire fenomenen (snelheid, 

 alcohol, verdovende middelen, gordel) 
 - Toezicht parkeren (blauwe zone, hinderlijk en gevaarlijk parkeren) 
 - Nazicht signalisaties bij inname publiek domein 

- Vaststellen en redactie verkeersongevallen (bij overbelasting 
 interventieploegen) 

 - Uitvoeren navolgende onderzoeken n.a.v. verkeersongevallen en kantschriften 
 verkeer 

 - Medewerking verlenen bij verkeerseducaties (zowel theorie als praktijk) 
  plaatsen snelheidsinfoborden 
-  In werking stellen en uitlezen roodlicht- en/of snelheidscamera's 
-  Kan worden ingezet voor de uitvoering van wettelijke taken zoals omschreven 

 in de wet van 05/08/1992 op het politieambt, de wet van 07/12/1998 tot 
 organisatie  van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 
 en de wet van 01/04/2006 betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheid 
 en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld. 

3)  Gewenst profiel : 
- Kennis: 

 - Inzicht in de politieorganisatie 
- Vaardigheden: 

 -    Ontwikkelen van collegiale, efficiënte en kwalitatieve sfeer met en voor  
 collega’s 

- Beleefd en tactvol communiceren en handelen 
- Goede schriftelijke rapportering 
- Opmerkzaamheid 

- Attitudes: 
 - Orde, methode, nauwkeurigheid en stiptheid met respect voor afhandelings- 
  en opsteltermijnen 
 - Gemeenschapsgericht en informatiegestuurd politiefunctioneren 
 - Discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn 
 - Klantgericht en grote aanspreekbaarheid 
 - Probleemoplossend denken 
 - Flexibel zijn en bereid onregelmatige prestaties te leveren 

4)  Gewone plaats van het werk:   
 -  Gedurende de basisopleiding “agent van politie”: de door de overheid 

 aangeduide politieschool 
 - Na benoeming tot agent van politie: PZ Demerdal – DSZ, Leuvenstraat 92, 3290  
  Diest – dienst: verkeer 
5)  Vereiste bijzondere bekwaamheden voor aanvang van de basisopleiding:  
 - Ten minste 18 jaar oud zijn 
 - Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken 
  die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoorde ambt 
 - Geslaagd zijn in de selectieproeven 
 - In het bezit zijn van een rijbewijs B          
6)  Wijze van selectie: 

  De kandidaten van wie de kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard, worden  



  tijdens een interview met de korpschef gehoord. 
Art. 4 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams- 
  Brabant. 
 
10. VOORSTEL TOT BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VA N HET 

POLITIECOLLEGE DD. 20.05.2011 HOUDENDE VACANTVERKLA RING VAN 
DRIE BETREKKINGEN IN HET BASISKADER (INSPECTEUR VAN  POLITIE)  

Gelet op onze beslissing dd. 16.12.2010 houdende o.a. machtiging aan het politiecollege om 
bij elke mobiliteitscyclus de nodige betrekkingen vacant te verklaren; 
Gelet op de beslissing van het politiecollege dd. 20.05.2011 houdende de vacantverklaring 
van drie betrekkingen in het basiskader (inspecteur van politie); 
Overwegende dat de beslissing van het college dan ook ter bekrachtiging dient voorgelegd te 
worden aan de politieraad; 
Gelet op de bespreking; 
Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege dd. 20.05.2011 

houdende de vacantverklaring van drie betrekkingen in het basiskader (inspecteur van 
politie). 

Art. 2 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant. 

 
11. VOORSTEL TOT BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VA N HET 

POLITIECOLLEGE DD.  29.04.2011 HOUDENDE DE VACANTVERKLARING 
VAN EEN BETREKKING VAN HULPKRACHT (POETSPERSONEEL –  
HALFTIJDS)  

Gelet op de beslissing van het politiecollege dd. 20.05.2011 houdende de vacantverklaring 
van één halftijdse betrekking in niveau D: hulpkracht – poetspersoneel (M/V); 
Overwegende dat de voormelde beslissing van het politiecollege ter bekrachtiging dient 
voorgelegd te worden aan de politieraad; 
Gelet op de bespreking; 
Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit : 
Art. 1 De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege dd. 29.04.2011 

houdende de vacantverklaring van één halftijdse betrekking in niveau D: hulpkracht – 
poetspersoneel M/V). 

Art. 2 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant. 

 
 
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting. 
 
Namens de politieraad,  
 
In opdracht, 
De politiesecretaris,      De burgemeester – voorzitter, 
 
 
Paul Van Thielen      Jan Laurys 


