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

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2022_PR_00080 Goedkeuring verslag en notulen van 10/10/2022 - Goedkeuring

Personeel
2 2022_PR_00086  Omvorming vacantverklaring via klassieke mobiliteit (categorie 

A) van vier (4) voltijdse betrekkingen van een inspecteur 
(basiskader) ten behoeve van de dienst Verkeer naar vier (4) 
voltijdse betrekkingen van een inspecteur interventie met 
taakaccent verkeer (basiskader) - Goedkeuring

3 2022_PR_00084 Vacantverklaring, via klassieke mobiliteit (categorie A) van één 
(1) voltijdse betrekking van een inspecteur van politie met 
taakaccent motard(operationeel personeelslid behorende tot het 
basiskader)  ten behoeve van de dienst interventie - Goedkeuring

Operationeel beleid
4 2022_PR_00079 Kennisgeving najaarscampagne donkere dagen - Kennisneming

Logistiek
5 2022_PR_00077 Goedkeuring om beroep te doen op het federaal aankoopbureau, 

FOD overschrijdende raamcontracten voor de aankoop van A4 
papier, hand en toiletpapier, bureaubenodigdheden, 
informaticaverbruiksartikelen, receptie en representatiekosten en 
onderhoudsproducten voor de politiezone AMOW voor het 
begrotingsjaar 2023.  - Goedkeuring

6 2022_PR_00083 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van een drone  – raming € 28.000 
incl. BTW – onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - 
Goedkeuring

7 2022_PR_00085 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van een telecommunicatiesysteem 
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voor de nieuwbouw– raming € 50.000 incl. BTW – 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Goedkeuring

Financiën
8 2022_PR_00081 Goedkeuring begroting 2023 - Goedkeuring

Allerlei
9 2022_PR_00076 Goedkeuring agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering TMVS dv van 13 december 2022 - Goedkeuring

10 2022_PR_00078 Goedkeuring agendapunten buitengewone algemene vergadering 
van Haviland Intercommunale op 14 december 2022 - 
Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Personeel
11 2022_PR_00082 Benoeming via klassieke mobiliteit (categorie A) van één (1) 

voltijdse betrekking van een commissaris (officierenkader) LIK 
(Lokaal Informatie Kruispunt) met taakaccent geweldbeheersing  
- Goedkeuring


