
POLITIEZONE 

VILVOORDE-MACHELEN 

  

Vilvoorde, 24 april 2020 

        

   

Aan de bevolking 
   
  
  
  
  
  

  

 Overzichtslijst beslissingen politieraad PZ VIMA 

ZITTING (OP DIGITALE WIJZE) VAN 22 APRIL 2020. 
  
 

              BEKENDMAKING  
 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 

 

1) Mededelingen  

 

2) Besluit van de voorzitter tot niet-openbaarheid van de vergadering van de politieraad 

van 22 april 2020. Kennisname.    
               Besluit : Kennisname 

 

3) Akkoord met digitale wijze van vergaderen voor de politieraad van 22 april 2020. 

Akteneming. 
Besluit : Akteneming 

 

4) Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 04 maart 2020 
Besluit : Goedgekeurd 

 

5) Aanwerving personeelsleden van het basiskader via categorie C. 
Besluit : Goedgekeurd 

 

6) Mobiliteitscyclus 202002 - vaststelling van de vacante plaatsen. 
Besluit : Goedgekeurd 

 

7) Studieopdracht "Verbouwen van een voormalig kantoorgebouw tot 

politiecommissariaat voor de politiezone VIMA”, Schaarbeeklei 198 te 1800 

VILVOORDE. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen. 

(Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

 

 



8) Vernieuwing SAN systeem en NAS systeem voor de lokale recherche. Vaststelling 

van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen. (Onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

9) Vernieuwen telefonie naar cloud telefonie met onderhoudscontract voor een periode 

van 5 jaar.  Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen 

(Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking). 
Besluit : Goedgekeurd 

 

10) Aanpassingswerken draadloze verbinding op openbaar domein (camera's + 

wijkkantoren).  Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen 

(Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

11) Interpellatie/varia.  
 

 

Conform artikel 85 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en de omzendbrief ABB 2018 betreffende de 

hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht, deelt 

het politiecollege mee dat de besluiten die werden genomen tijdens de zitting (op digitale 

wijze) van de politieraad van 22 april 2020 ter inzage liggen van het publiek, elke werkdag 

van 09u tot 12u en van 13u tot 16u op het secretariaat van de korpschef van de politiezone 

Vima, Zennelaan 76 te 1800 Vilvoorde tot en met 14 mei 2020.  

 

 

In opdracht : 

 

 

 

 

Bruno Delsaert      Hans Bonte   

Politiesecretaris      Burgemeester-voorzitter 

    


