
     Politiezone AMOW
Nr 5408

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

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2020_PR_00009 Goedkeuring verslag en notulen van 2 december 2019 - 

Goedkeuring

Personeel
2 2020_PR_00004 Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege in zitting van 

13 januari 2020 inzake de vacantverklaring,via klassieke 
mobiliteit (categorie A) van één voltijdse betrekking van een 
inspecteur van politie (basiskader)  ten behoeve van de dienst 
interventie - Bekrachtiging

3 2020_PR_00005 Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege in zitting van 
13 januari 2020 met betrekking tot de vacantverklaring bij 
hoogdringendheid via klassieke mobiliteit ( categorie A) van één 
inspecteur van politie ten behoeve van de wijkwerking - 
Bekrachtiging

4 2020_PR_00006 Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 13 
januari 2020 met betrekking tot de vacantverklaring via externe 
aanwerving van een bediende/assistent voor de verkeersdienst- 
niveau C-voltijdse contractuele betrekking van één jaar - 
Goedkeuring

5 2020_PR_00007 Bekrachtiging van het collegebesluit in zitting van 13 januari 
2020 betreffende de goedkeuring vacantverklaring ( bij 
hoogdringendheid), via aspirantenmobiliteit, van één (1) voltijdse 
betrekking van een inspecteur van politie (basiskader)- ten 
behoeve van de dienst interventie - Bekrachtiging

Logistiek
6 2020_PR_00001 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 

voorwaarden  voor de aankoop van  ademanalysetoestellen 
inclusief onderhoudscontract en ijking voor de dienst Interventie 
– Voorstel beroep op de open overeenkomst Fed Politie 



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

Procurement 2016 R3 223 – raming 7.950,00 € incl. BTW- 
Goedkeuring - Goedkeuring

7 2020_PR_00002 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van een dienstvoertuig  in politie 
uitvoering voor Focus project voor de dienst interventie  van de 
politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel – Voorstel beroep 
doen op het raamcontract van de federale politie, e-procurement 
2016 R3 007 – raming € 70.200,00 inclusief BTW - Goedkeuring

8 2020_PR_00003 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van een politiemoto voor de 
dienst interventie van de politiezone AMOW – Voorstel beroep 
doen op het raamcontract van de federale politie, e-procurement 
2016 R3 007 – raming € 33.200,00 inclusief BTW - Goedkeuring

9 2020_PR_00013 Kennisgeving ontwerp nieuwbouw, gunning architecten en 
planning - Kennisneming

10 2020_PR_00014 Goedkeuring overstap naar het nieuw raamcontract FORCMS-
GSM-117 voor de mobiele telefonie - Goedkeuring

Financiën
11 2020_PR_00012 Kennisgeving besluit van de provinviegouverneur van Vlaams-

Brabant met betrekking tot de goedkeuring begroting 2020 in het 
kader van het federaal politietoezicht - Kennisneming

BESLOTEN ZITTING
Personeel
12 2020_PR_00008 Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege in zitting van 

13 januari 2020 met betrekking tot de aanwerving bij 
hoogdringendheid van een administratief medewerker uit de 
wervingsreserve voor de functie van assistent 
calltaker/onthaalbediende en APO- contract voor één jaar - 
Bekrachtiging

13 2020_PR_00011 Goedkeuring definitieve ambtsontheffing van een inspecteur van 
politie wegens lichamelijke ongeschiktheid - Goedkeuring


