
     Politiezone AMOW
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Provincie Vlaams-Brabant
Administratief arrondissement  Halle-Vilvoorde
Gerechtelijk arrondissement Brussel

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 2 december 2019 om
20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Asse, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2019_PR_00121 Goedkeuring verslag en notulen 4 november 2019 - Goedkeuring

Personeel
2 2019_PR_00125 Goedkeuring vacantverklaring ASS Calltaker/onthaalbediende via 

de wervingsreserve - Goedkeuring

3 2019_PR_00131 Vacantverklaring,via klassieke mobiliteit (categorie A) van één 
voltijdse betrekking van een inspecteur van politie (basiskader)  
ten behoeve van de dienst interventie - Goedkeuring

Logistiek
4 2019_PR_00122 Goedkeuring om beroep te doen op het federaal aankoopbureau, 

FOD overschrijdende raamcontracten voor de aankoop van 
papier, bureaubenodigdheden, informaticaverbruiksartikelen en 
onderhoudsproducten voor de politiezone AMOW voor het 
begrotingsjaar 2019-2020 - Goedkeuring

5 2019_PR_00124 Goedkeuring buitendienststellingen 2019 - Goedkeuring

6 2019_PR_00126 Goedkeuring  overstap voor de abonnementen mobiele telefonie 
naar het Telecom raamcontract 2018 van de Vlaamse Overheid - 
Bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326 - Goedkeuring

7 2019_PR_00127 Kennisgeving resultaat van de gunning van de samenaankoop 
verzekeringen voor politiezones binnen de provincie Vlaams-
Brabant - Goedkeuring

Financiën
8 2019_PR_00119 Goedkeuring begroting 2020 - Goedkeuring

9 2019_PR_00123 Kennisgeving besluit van de Provinciegouverneur van Vlaams-
Brabant met de goedkeuring van de begrotingswijziging 3 en 4 
dienstjaar 2019 - Kennisneming



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

BESLOTEN ZITTING
Personeel
10 2019_PR_00128 Benoeming van een inspecteur van politie (basiskader) ten 

behoeve van de wijkwerking - Goedkeuring

11 2019_PR_00129 Benoeming van een inspecteur van politie (basiskader)  ten 
behoeve van de dienst Onthaal/Technisch vaststeller - 
Goedkeuring

12 2019_PR_00130 Kennisgeving van het vrijwillig ontslag van een contractueel 
Calog personeelslid niveau C - Kennisneming


