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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 13 juni 2022 om
20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Asse, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2022_PR_00052 Goedkeuring verslag en notulen van 2 mei 2022 - Goedkeuring

Personeel
2 2022_PR_00054 Vacantverklaring, via de nieuwe selectieprocedure (ter 

vervanging van de aspirantenmobiliteit), van drie (3) voltijdse 
betrekkingen van inspecteurs (basiskader) ten behoeve van de 
dienst Interventie     - Goedkeuring

3 2022_PR_00055 Vacantverklaring, via de nieuwe selectieprocedure (ter 
vervanging van de aspirantenmobiliteit), van twee (2) voltijdse 
betrekkingen van inspecteurs (basiskader) ten behoeve van de 
dienst Wijk     - Goedkeuring

4 2022_PR_00056 Vacantverklaring, via de nieuwe selectieprocedure (ter 
vervanging van de aspirantenmobiliteit), van vier (4) voltijdse 
betrekkingen van inspecteurs (basiskader) ten behoeve van de 
dienst Verkeer     - Goedkeuring

5 2022_PR_00053 Vacantverklaring, via de nieuwe selectieprocedure (ter 
vervanging van de aspirantenmobiliteit), van één (1) voltijdse 
betrekking van inspecteur (basiskader) ten behoeve van de 
dienst Onthaal     - Goedkeuring

Logistiek
6 2022_PR_00047 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 

voorwaarden voor de aankoop van een elektrisch voertuig in 
politie uitvoering voor dienst wijkwerking  van de politiezone 
AMOW – Voorstel beroep doen op het raamcontract van de 
federale politie – raming € 35.500,00 inclusief BTW - 
Goedkeuring

7 2022_PR_00048 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van een anoniem voertuig ( 
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Elektrisch of hybride)  voor de dienst dierenwelzijn van de 
politiezone AMOW – Voorstel beroep doen op één van de 
raamcontracten van de federale politie, Vlaamse Overheid of 
Gestroomd.be - raming € 35.000,00 inclusief BTW - Goedkeuring

8 2022_PR_00049 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van een anoniem 
interceptievoertuig voor de dienst interventie van de politiezone 
AMOW – Voorstel beroep doen op het raamcontract van de 
federale politie – raming € 46.200,00 inclusief BTW - 
Goedkeuring

9 2022_PR_00050 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 AMOW – Voorstel beroep doen op het raamcontract 
van de federale politie – raming € 88.500,00 inclusief BTW - 
Goedkeuring

10 2022_PR_00051 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van een voertuig ( elektrisch of 
hybride) voor de dienst recherche van de politiezone AMOW – 
Voorstel beroep doen op één van de raamcontracten van de 
federale politie, Vlaamse Overheid of Gestroomd.be – raming € 
40.000,00 inclusief BTW - Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Personeel
11 2022_PR_00046 Benoeming, via aspirantenmobiliteit, van drie (3) inspecteurs van 

politie ten behoeve van de dienst interventie - Goedkeuring

12 2022_PR_00043 Vrijwillige ambtsneerlegging op 1 januari 2023 wegens 
opruststelling van een hoofdinspecteur van politie bij Pol AMOW  
- Kennisneming

13 2022_PR_00044 Benoeming, via heropname ambt, van een inspecteur van politie 
ten behoeve van de dienst onthaal - Goedkeuring

14 2022_PR_00042 Benoeming, via externe werving, van 1 Assistent 
Directiesecretariaat - Calog niveau C - ten behoeve van het 
secretariaat van de korpschef  - statutair - Goedkeuring

15 2022_PR_00045 Benoeming, via externe werving, van 2 
Calltakers/onthaalbedienden - Calog niveau C - ten behoeve van 
de dienst Onthaal - statutair  - Goedkeuring

16 2022_PR_00057 Kennisgeving van het ontslag van een AINP die werd benoemd in 
de politieraad van november 2021 via aspirantenmobiliteit voor 
de dienst interventie - Kennisneming


