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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 21 april 2021 om
20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Asse, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2021_PR_00028 Kennisname ontslag van een politieraadslid van Asse en een 

politieraadslid van Merchtem - Kennisneming

2 2021_PR_00029 Eedaflegging van een nieuw politieraadslid Asse - Goedkeuring

3 2021_PR_00030 Eedaflegging van een nieuw politieraadslid Merchtem - 
Goedkeuring

4 2021_PR_00032 Goedkeuring verslag en notulen van 1 februari 2021 - 
Goedkeuring

Personeel
5 2021_PR_00031 Vacantverklaring, via klassieke mobiliteit (categorie A) van één 

(1) voltijdse betrekking van een inspecteur van politie 
(operationeel personeelslid behorende tot het basiskader)  ten 
behoeve van de dienst recherche - Goedkeuring

6 2021_PR_00033 Vacantverklaring  via klassieke mobiliteit ( categorie A) van twee 
(2) voltijdse betrekkingen van een inspecteur van politie ( 
operationeel personeelslid behorende tot het basiskader) ten 
behoeve van de wijkwerking - Goedkeuring

7 2021_PR_00034 Vacantverklaring, via klassieke mobiliteit (categorie A) van twee 
(2) voltijdse betrekkingen van een inspecteur van politie 
(operationeel personeelslid behorende tot het basiskader)  ten 
behoeve van de dienst verkeer - Goedkeuring

8 2021_PR_00035  Vacantverklaring ,via klassieke mobiliteit (Categorie A) van twee 
(2) voltijdse betrekkingen van een  inspecteur van politie ( 
operationeel personeelslid behorende tot het basiskader) ten 
behoeve van de dienst onthaal/dispatching van Pol AMOW - 
Goedkeuring
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tot 12.00 uur, dinsdag van 14uur tot 19 uur

9 2021_PR_00036 Vacantverklaring via klassieke mobiliteit ( categorie A) van één 
(1) voltijdse betrekking van een hoofdinspecteur van politie ( 
operationeel personeelslid behorende tot het middenkader) ten 
behoeve van de dienst wijkwerking - Goedkeuring

10 2021_PR_00025 Vacantverklaring, via klassieke mobiliteit, van één voltijdse 
betrekking Calog niveau C ten behoeve van het AIK - 
Goedkeuring

11 2021_PR_00043 Vacantverklaring via dringende externe aanwerving  van een 
financieel medewerker - assistent niveau C- voltijdse contractuele 
betrekking van één jaar  - Goedkeuring

12 2021_PR_00048 Toegevoegd punt bij hoogdringendheid:Goedkeuring 
medewerking en financiering opstart "Actieplan werving en 
selectie Vlaams-Brabant" met ondersteuning van de provincie 
Vlaams-Brabant - Goedkeuring

Logistiek
13 2021_PR_00024 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 

voorwaarden voor het verdelen van brandstoffen voor alle 
dienstvoertuigen van de politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-
Wemmel, contract voor een duur van twee jaar – 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – raming 
170.000 euro incl. btw/2 jaar - Goedkeuring

14 2021_PR_00026 Goedkeuring buitendienststelling en verkoop per opbod van het 
politievoertuig Audi A4 met nummerplaat 1BWV257 van de dienst 
Interventie van de politiezone AMOW - Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Personeel
15 2021_PR_00013 Toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid aan een 

inspecteur van PZ AMOW - Kennisneming

16 2021_PR_00038 Benoeming via klassieke mobiliteit (Categorie A) van een 
inspecteur van politie (basiskader) ten behoeve van de dienst 
wijkwerking (team Asse) - Goedkeuring

17 2021_PR_00039 Benoeming via klassieke mobiliteit (Categorie A) van een 
inspecteur van politie (basiskader) ten behoeve van de dienst 
wijkwerking (team Merchtem) - Goedkeuring

18 2021_PR_00041 Aanwerving via dringende externe werving van één Calog 
personeelslid niveau A - personeelsadviseur - contractuele 
betrekking bij hoogdringendheid voor één jaar - Goedkeuring

19 2021_PR_00042 Aanwerving via dringende externe werving van één Calog 
personeelslid niveau C - medewerker personeelsdienst - 
contractuele betrekking bij hoogdringendheid voor één jaar - 
Goedkeuring


