
POLITIEZONE 

VILVOORDE-MACHELEN 

  

Vilvoorde, 08 februari 2019 

        

   

Aan de bevolking 
   
  
  
  
  
  

  

 Overzichtslijst beslissingen politieraad PZ VIMA 

ZITTING 04 februari 2019. 
  

 

              BEKENDMAKING  
 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1) Eedaflegging en installatie politieraadsleden  
Besluit : Goedgekeurd 

 

2) Mededelingen (Goedkeuring politiebegroting 2019 door de provinciegouverneur)  

 

3) Vaststellen van de orde van voorrang tussen de verkozen leden van de politieraad  

 

4) Goedkeuring reglement van orde van de politieraad  
Besluit : Goedgekeurd 

 

5) Vaststelling bedrag presentiegeld politieraadsleden  
Besluit : Goedgekeurd 

 

6) Berekening van de presentiegelden 
Besluit : Goedgekeurd 

 

7) Delegatie aan het politiecollege voor de aanwerving of benoeming van alle leden van 

het calog-, midden-, basis- en agentenkader van de politiezone Vilvoorde-Machelen 
Besluit : Goedgekeurd 

 

8) Vaststelling van de wijze van gunnen van opdrachten voor aanneming van werken , 

leveringen en diensten die gefinancierd worden met kredieten van de buitengewone 

begroting en waarvan de geraamde waarde minder bedraagt dan 30.000,00 EUR, excl. 

BTW – overheidsopdracht van beperkte waarde (aanvaarde factuur)  
Besluit : Goedgekeurd 

 



9) Delegatie aan het politiecollege van de vaststelling van de voorwaarden en de keuze 

van de wijze van gunnen voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks 

beheer van de zone, binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting 

ingeschreven kredieten 
Besluit : Goedgekeurd 

 

10) Mobiliteitscyclus 201901 – vaststelling van de vacante plaatsen  
Besluit : Goedgekeurd 

 

11) Aankoop van een anoniem voertuig. Vaststelling van de voorwaarden en de keuze van 

de wijze van gunnen (Raamakkoord) 
Besluit : Goedgekeurd 

 

12) Huur containerunits voor de tijdelijke huisvesting van de wijkpolitie Koningslo. 

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

(Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking)  
Besluit : Goedgekeurd 

 

13) Onderhoudscontract software assurance voor de telefooncentrale voor een periode van 

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

(Overheidsopdracht van beperkte waarde)  
Besluit : Goedgekeurd 

 

14) Varia  

 

 

BESLOTEN ZITTING  

 

15) Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een hoofdinspecteur 

van politie.   Kennisname.  

 

16) Aanwerving van een hulpkracht (calog niveau D) bij de klusjesdienst van de 

politiezone VIMA in contractueel verband met vervangingsovereenkomst. 

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 04 februari 2019 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 22 februari 2019.  

 

In opdracht : 

 

 

 

Bruno Delsaert      Hans Bonte   

Politiesecretaris      Burgemeester-voorzitter 

    


