OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLISSINGEN VAN DE
POLITIERAAD PZ AMOW
ZITTING VAN 11 FEBRUARI 2019
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
Installatie
01 Mededeling inzake de geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de
politieraad in de politiezone AMOW
Besluit: Kennisgenomen
02 Nazicht en geldigverklaring van de geloofsbrieven
Besluit: Kennisgenomen
03 Eedaflegging en aanstelling van de effectieve politieraadsleden
Besluit: Kennisgenomen, alle verkozen politieraadsleden hebben de eed afgelegd
04 Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de politieraad
Besluit: Goedgekeurd
05 Vaststellen van het stemgewicht van de leden van de politieraad
Besluit: Goedgekeurd
06 Toekenning van presentiegelden voor de vergaderingen van de politieraad en de berekening van de
presentiegelden door het SSGPI
Besluit: Goedgekeurd
07 Proces-verbaal van installatie van de politieraad
Besluit: Goedgekeurd
Verslag
08 Goedkeuring verslag en notulen van 3 december 2018
Besluit: Goedgekeurd
09 Kennisgeving onthaalbrochure PZ AMOW
Besluit: Kennisgenomen
Personeel
10 Goedkeuring vacantverklaring, via aspirantenmobiliteit (categorie C), van één (1) voltijdse betrekking
van inspecteur van politie (basiskader) - ten behoeve van de dienst verkeer
Besluit: Goedgekeurd
11 Goedkeuring vacantverklaring via externe werving, van één (1) voltijdse contractuele betrekking
buiten personeelsformatie voor de duur van één jaar, van een niveau C (graad assistent) ten behoeve van
de dienst onthaal/dispatching (functie calltaker/onthaalbediende).
Besluit: Goedgekeurd
12 Goedkeuring vacantverklaring, via aspirantenmobiliteit (categorie C), van één (1) voltijdse betrekking
van een inspecteur van politie (basiskader) - ten behoeve van de dienst wijkwerking
Besluit: Goedgekeurd

13 Goedkeuring vacantverklaring, via aspirantenmobiliteit (categorie C), van één (1) voltijdse betrekking
van inspecteur van politie (basiskader) - ten behoeve van de dienst interventie
Besluit: Goedgekeurd
Logistiek
14 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de voorwaarden voor het aangaan van een
onderhoudscontract voor 5 jaar voor de goederenlift in het commissariaat te Asse van de politiezone
AMOW - voorstel onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - raming voor vijf jaar € 3.500 incl.
BTW.
Besluit: Goedgekeurd
15 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de voorwaarden voor de aankoop van een
dienstvoertuig in politie uitvoering met Focus project voor de dienst interventie van de politiezone AsseMerchtem-Opwijk-Wemmel - Voorstel beroep doen op het raamcontract van de federale politie, eprocurement 2016 R3 007 - raming € 69.300,00 inclusief BTW
Besluit: Goedgekeurd
Financiën/betaallijsten
16 Kennisgeving besluit van de Provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met de goedkeuring van de
begrotingswijziging 1 en 2 van de gewone en de buitengewone dienst van de politiezone AMOW voor
dienstjaar 2018
Besluit: Kennisgenomen
17 Kennisgeving besluit van de Provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met de goedkeuring van de
begrotingsrekening 2017, de balans op 31 december 2017 en de resultatenrekening over het dienstjaar
2017 van de politiezone AMOW
Besluit: Kennisgenomen
18 Goedkeuring voor het verlenen van een delegatie aan het politiecollege van alle opdrachten voor de
aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvoor kredieten werden ingeschreven in de
buitengewone begroting en waarvan de kostprijs 8 500 euro excl. BTW niet overschrijdt en dit voor een
periode van 5 jaar met ingang van 1/01/2019
Besluit: Goedgekeurd
19 Goedkeuring voor het verlenen van een delegatie aan het politiecollege van alle opdrachten voor de
aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvoor kredieten werden ingeschreven in de gewone
begroting en waarvan de kostprijs 30 000 euro excl. BTW niet overschrijdt en dit voor een periode van 5
jaar met ingang van 1/01/2019
Besluit: Goedgekeurd
20 Kennisname besluit van de gouverneur van 4 januari 2019 waarbij de begroting 2019 van de
politiezone AMOW wordt goedgekeurd
Besluit: Kennisgenomen
21 Kennisgeving besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met de goedkeuring van de
begrotingswijziging 3 en 4 van de gewone & de buitengewone dienst van de politiezone AMOW voor het
dienstjaar 2018
Besluit: Kennisgenomen
BESLOTEN ZITTING
Personeel
22 Benoeming via ambtshalve aanwijzing (categorie C) van een inspecteur van politie (basiskader) ten
behoeve van de dienst wijkwerking
Besluit: uitgesteld

Conform artikel 85, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau’s, deelt het Politiecollege mee
dat de besluiten die werden genomen tijdens zitting van de Politieraad van 11 februari
2019 ter inzage ligt van het publiek, elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u op
het secretariaat van de korpschef van de politiezone AMOW, Z.5. Mollem 230, 1730
Mollem tot en met 25 februari 2019.
Asse, 12 februari 2019
In opdracht:
De politiesecretaris,

Burgemeester-Voorzitter,

K. Van Geyt

K. Van Elsen

