
POLITIEZONE 

VILVOORDE-MACHELEN 

  

Vilvoorde, 29 april 2022 

        

   

Aan de bevolking 
   
  
  
  
  
  

  

 Overzichtslijst beslissingen politieraad PZ VIMA 

ZITTING VAN 27 april 2022 

  

              BEKENDMAKING  
 

 

OPENBARE ZITTING 
 

 

1) Mededelingen 

 

2) Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 23 februari 2022 
Besluit : Goedgekeurd 

 

3) Mobiliteitscyclus 2022-02 – vaststelling van de vacante plaatsen 
Besluit : Goedgekeurd 

 

4) Vacature voor de contractuele werving van een hulpkracht als onderhoudsmedewerker 
Besluit : Goedgekeurd 

 

5) Formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de 

politiezone Vilvoorde-Machelen. Wijziging V.  
Besluit : Goedgekeurd 

 

6) Operationele leasing van een politievoertuig op een lange termijn. Vaststelling van de 

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

voorafgaande bekendmaking) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

7) Aanpassing, upgrade, uitbreiding en verhuis camerabewakingssyteem naar het nieuwe 

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

(Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) 
Besluit : Goedgekeurd 

 



8) Upgrade VMS camerabewaking publiek domein en uitrusting meldkamer. Vaststelling 

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

zonder voorafgaande bekendmaking) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

9) Aankoop mobiele ANPR. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van 

gunnen. (Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via 

raamakkoord) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

10) Huur van 2 kopieertoestellen met fax. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van 

de wijze van gunnen.(Overheidsopdracht van beperkte waarde via raamakkoord) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

11) Huur van 5 kopieertoestellen (multifunctionals; scan-print-fax-kopie) met 

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

(Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via raamakkoord) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

12) Goedkeuring agenda gewone algemene vergadering Haviland van 22 juni 2022 
Besluit : Goedgekeurd 

 

13) Openstelling vacatures voor laureaten selectieproeven inspecteur van politie in de 

wervingsreserve 
Besluit : Goedgekeurd 

 

14) Samenstelling selectiecommissies voor de vacante plaatsen voor de laureaten 

selectieproeven inspecteur van politie in de wervingsreserve 
Besluit : Goedgekeurd 

 

15) Mondelinge vragen politieraadsleden 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

16) Goedkeuring van de notulen van de besloten zitting van 23 februari 2022  
Besluit : Goedgekeurd 

 

17) Pensioenaanvraag van een hulpkracht 
Besluit : Goedgekeurd 

 

18) Einde detacheringsovereenkomst van een personeelslid van de lokale politie MEWI 

naar de lokale politie Vima. Kennisname.  
Besluit : Kennisname 

 

19) Statutarisering van een calog personeelslid niveau C. Kennisname 
Besluit : Kennisname 

 

20) Mobiliteit sui generis (IN-EX) van een hoofdinspecteur van politie. Kennisname.  
Besluit : Kennisname 

 

  
 



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 van de 

politieraad van 29 april 2022 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 20 mei 2022.  

 

 

In opdracht : 

 

 

 

 

Bruno Delsaert      Hans Bonte   

Politiesecretaris      Burgemeester-voorzitter 

    


