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

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2022_PR_00071 Goedkeuring verslag en notulen van 4/07/2022 - Goedkeuring

Personeel
2 2022_PR_00068 Goedkeuring afname van het raamcontract door de federale 

politie afgesloten met de firma Edenred voor de aankoop en 
beheer van de maaltijdcheques - Goedkeuring

3 2022_PR_00070 Kennisgeving Opdrachtbrief van de Korpschef naar aanleiding 
van verlenging van zijn mandaat - Kennisneming

Logistiek
4 2022_PR_00072 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 

voorwaarden voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 
elektrische laadpalen aan de nieuwbouw van de politiezone 
AMOW  – raming € 20.000 incl. BTW – 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Goedkeuring

Financiën
5 2022_PR_00067 Kennisgeving besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-

Brabant waarbij de begrotingswijzigingen 1 en 2, dienstjaar 2022 
van de politiezone AMOW wordt goedgekeurd - Kennisneming

6 2022_PR_00069 Kennisgeving van het besluit van de provinciegouverneur van 
Vlaams-Brabant met de goedkeuring van de begrotingsrekening 
2021 en de resultatenrekening 2021 van de politiezone AMOW - 
Kennisneming

BESLOTEN ZITTING
Personeel
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7 2022_PR_00074 Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege in zitting van 
05/09/2022 betreffende de kennisname vrijwillig ontslag 
contractueel personeelslid Calog niveau D - Kennisneming

8 2022_PR_00073 Benoeming, via laureatenmobiliteit, van twee (2) inspecteurs van 
politie ten behoeve van de dienst interventie - Goedkeuring

9 2022_PR_00075 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 interventie - Goedkeuring


