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

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2022_PR_00100 Goedkeuring verslag en notulen van 7 november 2022 - 

Goedkeuring

Personeel
2 2022_PR_00095 Vacantverklaring via klassieke mobiliteit (categorie A) van twee 

(2) voltijdse betrekkingen van een hoofdinspecteur federale 
opdrachten - middenkader - Goedkeuring

3 2022_PR_00097 Vacantverklaring  via klassieke mobiliteit (categorie A) van één 
(1) voltijdse betrekking van een inspecteur van politie 
(basiskader) ten behoeve van de wijkwerking - Goedkeuring

4 2022_PR_00089 Vacantverklaring, via laureatenmobiliteit, van één (1) voltijdse 
betrekking van inspecteur (basiskader) ten behoeve van de 
dienst Interventie  - Goedkeuring

5 2022_PR_00093 Vacantverklaring, via laureatenmobiliteit , van vier (4) voltijdse 
betrekkingen van inspecteur interventie met taakaccent verkeer 
(basiskader)  - Goedkeuring

6 2022_PR_00096 Vacantverklaring via externe werving, van één (1) voltijdse 
contractuele betrekking buiten kader voor de duur van één jaar, 
van een niveau C (graad assistent) ten behoeve van de dienst 
onthaal/dispatching - Goedkeuring

Logistiek
7 2022_PR_00098 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 

voorwaarden voor de aankoop van een anoniem elektrisch 
dienstvoertuig voor de korpsleiding van de politiezone Asse-
Merchtem-Opwijk-Wemmel – Voorstel beroep doen op één van 
de raamcontracten van de federale politie, Vlaamse Overheid of 
Gestroomd.be – raming € 60.000,00 inclusief BTW - begroting 
2023 - Goedkeuring



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

8 2022_PR_00099 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van twee dienstvoertuigen  in 
politie uitvoering met Focus toepassingen voor de dienst 
interventie  van de politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel – 
Voorstel beroep doen op één van de raamcontracten van de 
federale politie, Vlaamse Overheid of Gestroomd.be – raming € 
192.600,00 inclusief BTW - begroting 2023 - Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Personeel
9 2022_PR_00088 Goedkeuring verlenging van een contractuele betrekking van een 

consulent- Calog niveau B - voor de duur van één jaar -  
Communicatiemedewerker - Goedkeuring

10 2022_PR_00090 Goedkeuring verlenging van twee contractuele betrekkingen van 
een assistent - Calog niveau C - buiten kader - voor de duur van 
één jaar -  ten behoeve van de dienst Onthaal - Goedkeuring

11 2022_PR_00091 Benoeming via klassieke mobiliteit (categorie A) van één voltijdse 
betrekking van een inspecteur (basiskader) ten behoeve van de 
Wijkwerking  - Goedkeuring

12 2022_PR_00092 Benoeming via klassieke mobiliteit (categorie A) van één voltijdse 
betrekking van een inspecteur (basiskader) ten behoeve van de 
dienst Interventie  - Goedkeuring

13 2022_PR_00087 Benoeming via klassieke mobiliteit (categorie A) van één voltijdse 
betrekking van een inspecteur (basiskader) ten behoeve van de 
dienst Interventie  - Goedkeuring

14 2022_PR_00094 Benoeming, via laureatenmobiliteit, van één (1) inspecteur van 
politie ten behoeve van de dienst interventie - Goedkeuring


