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Overzichtslijst beslissingen politieraad PZ VIMA 

ZITTING 19 oktober 2022. 
  

 
  

BEKENDMAKING 
 

 

OPENBARE ZITTING 

 

001. Mededelingen 

 

002. Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 22 juni 2022 
Besluit : Goedgekeurd 

 

003. Mobiliteitscyclus 2022-04 - vaststelling van de vacante plaatsen 
Besluit : Goedgekeurd 

 

004. Vacature voor de externe statutaire werving van een consulent (calog niveau B) bij 

het team informatiebeheer  
Besluit : Goedgekeurd 

 

005. Vacature voor de externe statutaire werving van een maatschappelijk assistent 

(calog niveau B) bij het team sociale recherche 
Besluit : Goedgekeurd 

 

006. Verbouwing van een gebouw tot politiecommissariaat: verzoek tot meerwerken. 
Besluit : Goedgekeurd 

 

007. Wijziging begroting 2022/01 zoals vastgesteld door het politiecollege na gunstig 

advies van de begrotingscommissie 
Besluit : Goedgekeurd 

 

008. Aankoop brandstof voor voertuigen. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van 

de wijze van gunnen (Raamcontract FORCMS-POMP-140). 
Besluit : Goedgekeurd 

 

009. Operationele leasing van een politievoertuig op lange termijn. Vaststelling van de 

voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking). 
Besluit : Goedgekeurd 

 

Vilvoorde,  25 oktober 2022 

AAN DE BEVOLKING 
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010. Leveren en plaatsen van zonwerende folie op de ramen van het nieuwe politiehuis. 

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

(Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

011. Afsluiten van een contract voor het leveren van fruitmanden voor een periode van 3 

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

(Overheidsopdracht van beperkte waarde) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

012. Maaltijdcheques: aansluiting bij overheidsopdracht Federale politie  
Besluit : Goedgekeurd 

 

013. Zonaal veiligheidsbeeld 2021. (Kennisname). 
Besluit : Kennisname 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

014. Goedkeuring van de notulen van de besloten zitting van 22 juni 2022. 
Besluit : goedgekeurd 

 

015. Toewijzing operationeel personeel via mobiliteit 2022-03. (Kennisname) 
Besluit : Kennisname 

 

016. Externe statutaire aanwerving van een assistent (calog niveau C) bij het team 

informatiebeheer. (Kennisname) 
Besluit : Kennisname 

 

017. Aanwerving van een assistent (calog niveau C) bij het logistiek secretariaat van de 

politiezone VIMA in contractueel verband met vervangingsovereenkomst. 

(Kennisname) 
Besluit : Kennisname 

 

018. Vrijwillig ontslag van een operationeel personeelslid. (Kennisname) 
Besluit : Kennisname 

 

019. Ontslag van ambtswege van een personeelslid. (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 
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politieraad van 19 oktober 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 19 november 2022.  

 

In opdracht :  

Catherine Bodet        Hans Bonte  

Plv. politiesecretaris        Burgemeester-voorzitter 


