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De dossiers kunnen geconsulteerd worden op het gemeentehuis te Asse tijdens de openingsuren van 08.30 uur 
tot 12.00 uur, dinsdag van 14uur tot 19 uur

BIJEENROEPING VAN DE POLITIERAAD

Het politiecollege van de politiezone bestaande uit de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk,
Wemmel, verzoekt de leden van de politieraad in zitting te vergaderen op 4 november 2019 om
20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Asse, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2019_PR_00108 Goedkeuring verslag en notulen van 7 oktober 2019 - 

Goedkeuring

2 2019_PR_00109 Kennisgeving zonaal veiligheidsplan 2020-2025 - Kennisneming

Personeel
3 2019_PR_00112 Vacantverklaring van één voltijdse betrekking niveau C - 

contractuele betrekking buiten kader duurtijd 1 jaar - als Call 
taker/onthaalbediende ten behoeve van de diensten 
onthaal,dispatch en APO  - Goedkeuring

4 2019_PR_00118 Vacantverklaring, via klassieke mobiliteit (categorie A), van één 
(1) voltijdse betrekking van inspecteur van politie (basiskader) 
ten behoeve van de dienst Recherche/Jeugd&Gezin van Pol 
AMOW - Goedkeuring

Logistiek
5 2019_PR_00104 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 

voorwaarden voor de aankoop van bodycams voor de politiezone 
AMOW – Voorstel beroep doen op de aankoopcentrale van PZ  
Mechelen-Willebroek, bestek  2018-TGG-008 – raming € 
25.000,00 inclusief BTW - Goedkeuring

6 2019_PR_00105 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van UFED-Cloud Analyzer 
software voor recherche van de politiezone Asse-Merchtem-
Opwijk-Wemmel - Goedkeuring

7 2019_PR_00106 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van een nieuwe video en verhoor 
installatie voor het Audiovisueel kinderverhoorlokaal voor de 
politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel - Goedkeuring
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8 2019_PR_00107 Goedkeuring buitendienststelling en verkoop per opbod van de 
aanhangwagen met nummerplaat QFA895 van de dienst Verkeer 
van de politiezone AMOW - Goedkeuring

9 2019_PR_00110 Goedkeuring wijze van gunnen voor de aankoop van een 
archiveringsysteem - lastenboek 2019/03 levering en installatie 
van een digitaal archiveringssysteem- raming 35 000 € - 
Goedkeuring

Allerlei
10 2019_PR_00111 Goedkeuring agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van Haviland Intercommunale op 18 december 2019 
- Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Personeel
11 2019_PR_00113 Aanwerving van een administratief medewerker uit de 

wervingsreserve voor de functie van assistent 
onthaal/dispatching en APO -contract voor één jaar - 
Goedkeuring

12 2019_PR_00114 Goedkeuring verlenging van een éénjarig contract naar een 
contract van onbepaalde duur voor een consulent niveau B van 
de dienst preventie  - Goedkeuring

13 2019_PR_00115 Benoeming, via aspirantenmobiliteit, van een inspecteur van 
politie ten behoeve van de dienst interventie - Goedkeuring

14 2019_PR_00116 Benoeming, via aspirantenmobiliteit, van een inspecteur van 
politie ten behoeve van de dienst interventie - Goedkeuring

15 2019_PR_00117 Goedkeuring toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering van een eerste Hoofdinspecteur van politie - 
Goedkeuring


