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Het politiecollege van de politiezone “Pajottenland” (5405) bestaande uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, 

Lennik en Pepingen nodigt de leden van de politieraad uit tot de eedaflegging en de onmiddellijk daaropvolgende eerste 

vergadering van de politieraad op donderdag 28 februari 2019 om 19u00 in het dominicanessenklooster te HERNE, 

Heilige Geeststraat 22-24. 

 

AGENDA 
 

Openbare zitting  

 

1. Aanstelling van de voorzitter van de Politieraad - Kennisname 

2. Samenstelling van de politieraad - Kennisname 

3. Verkiezingsuitslag leden politieraad - Kennisname 

4. Aanstelling van de verkozen effectieve leden van de Politieraad - Onderzoek inzake de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden –Besluit 

5. Aanstelling van de verkozen effectieve leden van de Politieraad – Onderzoek inzake mogelijke 

onverenigbaarheden -Besluit  

6. Eedaflegging en aanstelling van de verkozen effectieve leden van de politieraad – Besluit 

7. Vaststelling stemgewicht van de leden van de politieraad - Goedkeuring 

8. Vaststellen rangorde van de leden van de politieraad- Goedkeuring 

9. Huishoudelijk reglement van de Politieraad - Goedkeuring 

10. Vaststelling van de deontologische code van de Politieraad - Goedkeuring 

11. Politieraad - Vastleggen presentiegelden - Goedkeuring  

12. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden door het SSGPI - Schrijven 

SSGPI dd. 30/11/2018 met als kenmerk SSGPI-RIO/2018/1147 - Goedkeuring 

13. Verlenen van delegatie aan het politiecollege, voor de lopende legislatuur van de politieraad, om binnen de 

perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst en tot een maximum van 30.000,00 € werken, 

leveringen en diensten de lastvoorwaarden te bepalen en de opdrachten te gunnen - Goedkeuring 

14. Verlenen van delegatie aan het politiecollege, voor de lopende legislatuur van de politieraad, om binnen de 

perken van de begrotingskredieten van de buitengewone dienst en tot een maximum van 30.000,00 € werken, 

leveringen en diensten de lastvoorwaarden te bepalen en de opdrachten te gunnen - Goedkeuring 

15. Verlenen van delegatie aan het politiecollege, voor de lopende legislatuur van de politieraad, van 



buitendienststellingen van materiaal en voertuigen - Goedkeuring 

16. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege over de vacant verklaarde betrekkingen voor de 

lopende legislatuur van de politieraad – Goedkeuring 

17. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege, voor de lopende legislatuur, om over te gaan tot 

aanwerving en benoeming van operationeel personeel en burgerpersoneel in de politiezone –– Goedkeuring 

18. Personeel – Pensioen van het personeel van de politiediensten – Eindeloopbaanregime - Non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) – Delegatie aan het politiecollege voor de lopende legislatuur van 

de politieraad  – Goedkeuring  

19. Financiën - Begrotingscommissie - Aanduiden van de leden van het Politiecollege – Goedkeuring 

20. Basisoverlegcomité POL 24 - samenstelling van het Basis Overleg Comité (BOC) en samenstelling van het 

Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats (CPBW) - Aanduiden van de vertegenwoordigers 

van de overheid – Kennisname 

21. Haviland Intercommunale – Aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de PZ 

Pajottenland – Goedkeuring  

22. Notulen politieraad dd. 17/12/2018 - Goedkeuring 

23. Financiën – Begroting 2019 - Besluit goedkeuring dd. 07/12/2018 van de heer Gouverneur - Schrijven 

provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 07/12/2018 onder 

kenmerk DAZ/wvdvelpe/BW – Kennisname  

24. Financiën - Jaarrekening 2017 - Besluit goedkeuring dd. 12/12/2018 van de heer Gouverneur - Schrijven 

provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 18/12/2018 onder 

kenmerk toezicht/Rekening2017-Pajottenland/91 – Kennisname 

25. Begroting 2019 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 politievoertuig, type combi VW Transporter, voor de 

dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie – Vaststellen technische bepalingen, de 

raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

26. Begroting 2019 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 bijkomende radio voor inbouw in een politievoertuig 

voor de dienst interventie binnen het raamcontract ASTRID – Vaststellen technische bepalingen, de raming 

en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

27. Begroting 2019 – Buitengewone dienst – Aankoop van een tweedehands hoogwerker op vrachtwagen – 

Vaststellen technische bepalingen, raming en wijze van gunnen – Goedkeuring 

28. Personeel - Dienst LICC - Vervangingscontract Calog Niveau B – Vacantverklaring tijdelijke functie via externe 

werving – Besluit bij hoogdringendheid in zitting politiecollege 04/02/2019 - Bekrachtiging 

29. Personeel – Dienst LICC – Vacantverklaring functie Calog niveau B - Bevoegdheidsdelegatie naar het 

politiecollege - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 

niveaus en de externe statutaire werving – Goedkeuring  

30. Personeel – Aanwerving voor bepaalde duur (2 jaar) van een sharepoint specialist in het kader van de interzonale 

samenwerking – Intentie politiezone - Goedkeuring 

31. Mededelingen 

 1. Mededelingen door de Voorzitter 

 2. Mededelingen door de Korpschef 

32. Varia 

 

Besloten zitting  

 

 

Namens het Politiecollege 

 

 

K. Reygaerts    M. Hellinckx    M. Doomst 

Secretaris    Korpschef    Voorzitter 



 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 28-02-2018 

 

 

OPENBARE ZITTING  

 

1. Aanstelling van de voorzitter van de Politieraad - Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis dat Burgemeester Michel Doomst wordt aangesteld als voorzitter van de 

Politieraad. 

 

 

2. Samenstelling van de politieraad - Kennisname 

 

De politieraad neemt akte van de samenstelling van de politieraad. 

 

Gemeente Aantal inwoners 

1 januari 2018 

Resultaat Totaal aantal zetels 

Bever 2205 0,932 1 

Galmaarden 8729 3,691 3 

Gooik 9230 3,903 4 

Herne 6642 2,808 3 

Lennik 9021 3,814 4 

Pepingen 4374 1,849 2 

Totaal Pajottenland 40.201 17 17 

 

 

3. Verkiezingsuitslag leden politieraad - Kennisname 

 

De politieraad neemt er akte van dat het aantal verkozen effectieve leden overeenstemt met hetgeen wettelijk is 

voorgeschreven in artikel 12 WGP. 

 

De politieraad neemt akte van de geldigverklaring van de resultaten van de verkiezing van de vertegenwoordigers 

voor de politieraad in de respectievelijke gemeenten. 

 

Gemeente Verkozen effectieve leden Verkozen opvolgers 

BEVER KRIKILION Michiel / 

 

   

GALMAARDEN PERSOONS Ludo 1. PAINDAVIN Rita 

2. BONDUELLE Kim 

 STALPAERT Jo 1. PAINDAVIN Rita 

2. BONDUELLE Kim 

 THIEBAUT Rudy / 

   

GOOIK ANTHOONS Herman 1. DE SCHUTTER Linda 

 BROODCOORENS Jason 1. DE COCK Philippe 

2. HEMELINCKX Kristoff 

 DE LEENER Pascal 1. DE MAESENEER Jonas 

 VANKERSSCHAEVER 

Christine 

1. SOUFFRIAU Pascale 

   



 

HERNE DEBOCK Paulette  / 

 EECKHOUDT Eric / 

 VAN HENDE Vanessa / 

   

LENNIK DUERINCKX Isabelle 1. ELPERS Heidi 

 MASSAER Jo 1. LOVATO Anna 

 O Christel 1. TIELEMANS Viviane 

2. DE SLAGMEULDER Lien 

 O Erik 1. DE CUYPER Geert 

2. VAN BELLE Karel 

   

PEPINGEN ROOBAERT Gunther 1. GEERTS Sander 

2. / 

 VANBELLINGHEN Patrick 1. VAN CUTSEM Peter 

2. DE CORT Suzanne 

   

 

 

4. Aanstelling van de verkozen effectieve leden van de Politieraad - Onderzoek inzake de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden –Besluit 

 

De politieraad neemt er akte van dat de verkozen effectieve leden voor de politieraad verklaren op eer dat zij 

voldoen aan de vereisten van verkiesbaarheid. 

 

De politieraad neemt er akte van dat er geen andere elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich 

in een situatie van onverkiesbaarheid bevinden.  

 

 

5. Aanstelling van de verkozen effectieve leden van de Politieraad – Onderzoek inzake mogelijke 

onverenigbaarheden -Besluit  

 

De politieraad neemt er akte van dat de verkozen effectieve leden voor de politieraad verklaren op eer dat zij 

zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 14 en 15 WGP. 

 

De politieraad neemt er akte van dat er geen andere elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich 

in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.  

 

 

6. Eedaflegging en aanstelling van de verkozen effectieve leden van de politieraad – Besluit 

 

De politieraad neemt er akte van dat het politiecollege op 4 februari 2019 besloot om, overeenkomstig artikel 

23 WGP, burgemeester Michel Doomst aan te stellen als voorzitter van het politiecollege. 

 

De politieraad neemt akte van de eedaflegging van bovenvermelde verkozenen voor de politieraad. 

 

 



 

7. Vaststelling stemgewicht van de leden van de Politieraad – Goedkeuring 

 

Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over één stem. 

 

Het aantal stemmen, waarover elk lid van de politieraad in een groep van vertegenwoordigers in de politieraad 

beschikt wanneer het een stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en 

de jaarrekeningen, wordt vastgesteld als volgt:  

 

 

Politiezone Gemeente Aantal stemmen groep 

vertegenwoordigers 

Aantal stemmen per 

raadslid 

Pajottenland Bever Willem Dirk 2 

  Krikilion Michiel 2 

    

 Galmaarden Decat Patrick 5 

  Persoons Ludo 5 

  Stalpaert Jo 5 

  Thiebaut Rudy 5 

    

 Gooik Doomst Michel 4,4 

  Anthoons Herman 4,4 

  Broodcoorens Jason 4,4 

  De Leener Pascal 4,4 

  Vankersschaever Christine 4,4 

    

 Herne Poelaert Kris 4,5 

  Debock Paulette 4,5 

  Eeckhoudt Eric 4,5 

  Van Hende Vanessa 4,5 

    

 Lennik De Knop Irina 5 

  Duerinckx Isabelle 5 

  Massaer Jo 5 

  O Christel 5 

  O Erik 5 

    

 Pepingen Timmermans Eddy 3,666666667 

  Roobaert Gunther 3,666666667 

  Vanbellingen Patrick 3,666666667 

   100 

 

 

8. Vaststellen rangorde van de leden van de politieraad- Goedkeuring 

 

De politieraadsleden worden gerangschikt, zoals bepaald in artikel 15 van het huishoudelijk reglement, als volgt: 

 

 de voorzitter; 

 de leden van het politiecollege; 



 de verkozen leden van de politieraad in alfabetische orde. 

o Anthoons Herman 

o Broodcoorens Jason 

o De Leener Pascal 

o Debock Paulette 

o Duerinckx Isabelle 

o Eeckhoudt Eric 

o Krikilion Michiel 

o Massaer Jo 

o O Christel 

o O Erik 

o Persoons Ludo 

o Roobaert Gunther 

o Stalpaert Jo 

o Thiebaut Rudy 

o Van Hende Vanessa 

o Vanbellingen Patrick 

o Vankersschaever Christine 

 

  

9. Huishoudelijk reglement van de Politieraad - Goedkeuring 

 

De Politieraad stelt zijn reglement van orde vast.  

 

 

10. Vaststelling van de deontologische code van de Politieraad - Goedkeuring 

 

De Politieraad stelt de deontologische code vast. 

 

 

11. Politieraad - Vastleggen presentiegelden - Goedkeuring  

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld aan de politieraadsleden een presentiegeld toe te kennen als zij 

deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad. Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de 

regeling uit artikel 34 van het huishoudelijk reglement van de politieraad. 

 

Akkoord te gaan het bedrag van het presentiegeld vast te stellen op het maximum basisbedrag van 121,95 €, 

gekoppeld aan de index. 

 

 

12. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de berekening van de presentiegelden door het SSGPI - 

Schrijven SSGPI dd. 30/11/2018 met als kenmerk SSGPI-RIO/2018/1147 – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan om: 

(X)  de berekening van de presentiegelden over te laten aan het SSGPI 

( )  zelf in te staan voor de berekening van de presentiegelden (rekening houdend met de bestaande 

aangifteverplichting) 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan om de overeenkomst betreffende de berekening van de 

presentiegelden goed te keuren. 

 



 

 

13. Verlenen van delegatie aan het politiecollege, voor de lopende legislatuur van de politieraad, om 

binnen de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst en tot een maximum van 30.000,00 

€ werken, leveringen en diensten de lastvoorwaarden te bepalen en de opdrachten te gunnen – 

Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om met 

betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en de 

wijze van gunning te bepalen en dit voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van 

de zone, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone 

begroting en beperkt tot 30.000,00 Euro, exclusief BTW. 

 

 

14. Verlenen van delegatie aan het politiecollege, voor de lopende legislatuur van de politieraad, om 

binnen de perken van de begrotingskredieten van de buitengewone dienst en tot een maximum van 

30.000,00 € werken, leveringen en diensten de lastvoorwaarden te bepalen en de opdrachten te gunnen 

- Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om met 

betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en de 

wijze van gunning te bepalen en dit voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van 

de zone, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde buitengewone 

begroting en beperkt tot 30.000,00 Euro, exclusief BTW. 

 

 

15. Verlenen van delegatie aan het politiecollege, voor de lopende legislatuur van de politieraad, van 

buitendienststellingen van materiaal en voertuigen - Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de buitendienststellingen van materiaal en voertuigen te delegeren aan het 

politiecollege. 

 

 

16. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege over de vacant verklaarde betrekkingen voor 

de lopende legislatuur van de politieraad – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de vacantverklaring van functies van het administratief en logistiek kader 

(CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan het 

politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ 

PAJOTTENLAND. 



 

 

17. Personeel – Verlenen van delegatie aan het Politiecollege, voor de lopende legislatuur, om over te gaan 

tot aanwerving en benoeming van operationeel personeel en burgerpersoneel in de politiezone –– 

Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de aanwerving en benoeming van personeelsleden van het administratief en 

logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te delegeren aan 

het politiecollege op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met het goedgekeurde personeelskader van de PZ 

PAJOTTENLAND. 

 

Deze delegatie toe te staan als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de selectieprocedure 

inhoudt. Indien men wenst af te wijken van de na de selectieprocedure opgestelde rangorde, moet de benoeming 

of de aanwerving nog steeds door de politieraad gebeuren. 

 

 

18. Personeel – Pensioen van het personeel van de politiediensten – Eindeloopbaanregime - Non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) – Delegatie aan het politiecollege voor de lopende 

legislatuur van de politieraad  – Goedkeuring  

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld alle besluiten mbt de opruststelling, het eindeloopbaanregime, de 

samenstelling van de eindeloopbaancommissie en de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) 

van personeelsleden van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader (CALog) te delegeren aan 

het politiecollege. 

 

 

19. Financiën - Begrotingscommissie - Aanduiden van de leden van het Politiecollege – Goedkeuring 

 

Taak van de begrotingscommissie volgens het Kb van 05/09/2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie: “Het college maakt het begrotingsontwerp op na het advies te hebben 

ingewonnen van een commissie waarin tenminste één daartoe aangeduid lid van het college, de korpschef van de 

lokale politie en de bijzonder rekenplichtige zetelen. Het advies van de commissie slaat uitsluitend op de 

wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag.” 

 

Voorstel aan de Politieraad om akkoord te gaan met de samenstelling van de volgende vaste leden in de 

begrotingscommissie: 

 

Effectieve deelnemer 

 Burgemeester Irina De Knop 

Burgemeester gemeente Lennik 

 

 Burgemeester Kris Poelaert 

Burgemeester gemeente Herne 

 

 Marc Hellinckx 

Korpschef PZ Pajottenland 

 

 Patrick Bombaert 

Bijzonder Rekenplichtige PZ Pajottenland 

 

 



 

20. Basisoverlegcomité POL 24 - samenstelling van het Basis Overleg Comité (BOC) en samenstelling van 

het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats (CPBW) - Aanduiden van de 

vertegenwoordigers van de overheid – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis dat Burgemeester Michel Doomst deel uitmaakt van het BOC en het CPBW als 

burgemeester-voorzitter. Burgemeester Eddy Timmermans wordt aangeduid als plaatsvervangend om deel uit te 

maken van het BOC en het CPBW.  

 

 

21. Haviland Intercommunale – Aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de PZ 

Pajottenland – Goedkeuring  

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden 
om de vereniging te vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale 

tot en met 31 december 2018; 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld de gezamelijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders te bevestigen 

zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur: 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld om, in de lijst van de 15 kandidaat bestuurders één individuele 

vertegenwoordiger aan te duiden. 

 

De vertegenwoordiger van de politiezone te mandateren om de samenstelling van de raad van bestuur op de 

algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 28 maart 2019 goed te keuren. 

 

 

22. Notulen politieraad dd. 17/12/2018 - Goedkeuring 

 

De notulen en zittingsverslag dd. 17/12/2018 dienen te worden goedgekeurd.  

 

 

23. Financiën – Begroting 2019 - Besluit goedkeuring dd. 07/12/2018 van de heer Gouverneur - Schrijven 

provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 07/12/2018 onder 

kenmerk DAZ/wvdvelpe/BW – Kennisname  

 

De politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de begroting van 

het dienstjaar 2019 van de politiezone meegedeeld heeft, zij het met de erin vermelde opmerking.  

 

De politiezone dient, op grond van de onderrichtingen terzake, bij de eerstvolgende begrotingswijziging de 

bedragen van de federale toelagen in overeenstemming te brengen met de bedragen toegekend voor het 

begrotingsjaar 2019 (zoals vermeld in de PLP 57). 

 

 

24. Financiën - Jaarrekening 2017 - Besluit goedkeuring dd. 12/12/2018 van de heer Gouverneur - Schrijven 

provincie Vlaams-Brabant - Afdeling Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken dd. 18/12/2018 onder 

kenmerk toezicht/Rekening2017-Pajottenland/91 – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring van de jaarrekening 

voor het dienstjaar 2017 van de politiezone meegedeeld heeft. 

 



 

25. Begroting 2019 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 politievoertuig, type combi VW Transporter, 

voor de dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie – Vaststellen technische 

bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de aankoop van een nieuw politievoertuig, type combi, 

voor dienst interventie binnen het raamcontract van de Federale Politie onder het nummer Procurement 2016 R3 

010. 

 

 

26. Begroting 2019 – Buitengewone dienst – Aankoop van 1 bijkomende radio voor inbouw in een 

politievoertuig voor de dienst interventie binnen het raamcontract ASTRID – Vaststellen technische 

bepalingen, de raming en de wijze van gunnen – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de aankoop van een bijkomende radio ingebouwd in het 

nieuwe interventievoertuig, voor dienst interventie binnen het raamcontract CD-MP-OO-60 van de firma ASTRID 

NV bij de firma Securitas NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek. 

 

 

27. Begroting 2019 – Buitengewone dienst – Aankoop van een tweedehands hoogwerker op vrachtwagen – 

Vaststellen technische bepalingen, raming en wijze van gunnen – Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de opdracht “Aankoop van een tweedehands 

hoogwerker op vrachtwagen” volgens het bestek ‘2019/01’.  

 

 

28. Personeel - Dienst LICC - Vervangingscontract Calog Niveau B – Vacantverklaring tijdelijke functie via 

externe werving – Besluit bij hoogdringendheid in zitting politiecollege 04/02/2019 – Bekrachtiging 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld om het besluit, genomen bij hoogdringendheid, door het politiecollege van 4 

februari 2019 te bekrachtigen.  

 

Volgende bediening vacant te verklaren in het kader van externe werving/rekrutering: 

-één bediening CALOG niveau BB1 -consulent analist/LIK – vervangingsovereenkomst met een bepaalde duur (1 

jaar) mogelijks uitbreidbaar tot twee jaar 

 

 

29. Personeel – Dienst LICC – Vacantverklaring functie Calog niveau B - Bevoegdheidsdelegatie naar het 

politiecollege - Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 

niveaus en de externe statutaire werving – Goedkeuring  

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld delegatie te verlenen aan het politiecollege om de functie van 1 Calog B, 

dienst LICC desgevallend vacant te verklaren in het kader van de mobiliteitscyclus en/of de externe statutaire 

werving om een permanente betrekking van de functie te kunnen garanderen.  

 

 

30. Personeel – Aanwerving voor bepaalde duur (2 jaar) van een sharepoint specialist in het kader van de 

interzonale samenwerking – Intentie politiezone - Goedkeuring 

 

Aan de Politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan om een ‘Office 365/Sharepoint” specialist aan te werven voor 

een bepaalde duur ((2 jaar) buiten het personeelskader) voor de drie zones Pajottenland/Zennevallei/Rode. 

 

Delegatie te verlenen aan het Politiecollege om deze aanwervingsprocedure op te starten.  



 

31. Mededelingen 

 

32. Varia 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 


