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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 8 juni 2020 om
20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Asse, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2020_PR_00032 Goedkeuring verslag en notulen van 2 maart 2020 - Goedkeuring

2 2020_PR_00041 Voorstelling jaarverslag PZ AMOW - 2019 - Kennisneming

3 2020_PR_00048 Kennisgeving jaarverslag PACE 2019 - Kennisneming

Personeel
4 2020_PR_00037 Goedkeuring vacantverklaring, via externe werving, van één 

Calog personeelslid niveau A (adviseur) - contractuele betrekking 
bij hoogdringendheid - Adviseur Financiën - Goedkeuring

5 2020_PR_00043  Vacantverklaring ,via klassieke mobiliteit (Categorie A) van één 
voltijdse betrekking van een  inspecteur van politie ( operationeel 
personeelslid behorende tot het basiskader) ten behoeve van de 
dienst onthaal/dispatching van Pol AMOW - Goedkeuring

6 2020_PR_00044 Vacantverklaring, via klassieke mobiliteit (categorie A) van één 
voltijdse betrekking van een inspecteur van politie (operationeel 
personeelslid behorende tot het basiskader)  ten behoeve van de 
dienst interventie - Goedkeuring

7 2020_PR_00045 Vacantverklaring  via klassieke mobiliteit ( categorie A) van één 
voltijdse betrekking van een  inspecteur van politie ( operationeel 
personeelslid behorende tot het basiskader) ten behoeve van de 
wijkwerking - Goedkeuring

8 2020_PR_00046 Vacantverklaring, via klassieke mobiliteit (categorie A) van één 
voltijdse betrekking van een inspecteur van politie (operationeel 
personeelslid behorende tot het basiskader)  ten behoeve van de 
dienst verkeer - Goedkeuring

9 2020_PR_00047 Goedkeuring vacantverklaring via aspirantenmobiliteit (categorie 
C), van één voltijdse betrekking van een inspecteur van politie 
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(basiskader) ten behoeve van de dienst wijkwerking - 
Goedkeuring

Operationeel beleid
10 2020_PR_00024 Kennisneming van de goedkeuring Zonaal veiligheidsplan 2020-

2025 door de minister van justitie en de minister van veiligheid 
en Binnenlandse Zaken  - Kennisneming

Logistiek
11 2020_PR_00027 Goedkeuring buitendienststelling en verkoop per opbod van het 

politievoertuig VW Transporter T5 met nummerplaat YCM055 van 
de dienst Verkeer van de politiezone AMOW  - Goedkeuring

12 2020_PR_00029 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van computers en schermen voor 
de politiezone AMOW – Voorstel beroep doen op het aanbod van 
het raamcontract van Stad Brugge - raming € 43.650,00 inclusief 
BTW - Goedkeuring

13 2020_PR_00030 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van 3 collectieve vuurwapens FN 
Scar kaliber.300 voor de politiezone AMOW – Voorstel beroep 
doen op de aankoopcentrale van Politie Westkust, 
raamovereenkomst POL WESTKUST 2017-019 – raming € 
13.200,00 inclusief BTW - Goedkeuring

14 2020_PR_00031 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor het leveren van munitie voor de politiezone 
AMOW -  bijzonder bestek 2020/02 – raming € 20.000 incl. BTW 
– onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - 
Goedkeuring

Financiën
15 2020_PR_00025 Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met de 

goedkeuring van de begrotings-rekening 2018, de balans op 31 
december 2018 en de resultatenrekening over het dienstjaar 
2018 van de politiezone AMOW - Kennisneming

16 2020_PR_00040 Goedkeuring rekening 2019  - Goedkeuring

17 2020_PR_00036 Goedkeuring begrotingswijziging 1 en 2 van dienstjaar 2020 - 
Goedkeuring

18 2020_PR_00038 Kennisgeving meerjarenplanning 2019-2026 - Goedkeuring

Allerlei
19 2020_PR_00042 Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Politiezone AMOW 

voor de statutaire gewone algemene vergadering van 
Intercommunale Haviland op woensdag 17 juni 2020 - 
Kennisneming

BESLOTEN ZITTING
Personeel
20 2020_PR_00026 Bekrachtiging van de benoeming bij hoogdringendheid, via 

aspirantenmobiliteit, van een inspecteur van politie ten behoeve 
van de dienst interventie - Goedkeuring

21 2020_PR_00033 Goedkeuring verlenging van een contract van bepaalde duur van 
een arbeider - Goedkeuring
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22 2020_PR_00039 Bekrachtiging van de benoeming bij hoogdringendheid van een 
inspecteur van politie (basiskader) via klassieke mobiliteit ten 
behoeve van de dienst Recherche/Jeugd & Gezin van Pol AMOW 
- Bekrachtiging


