
POLITIEZONE 

VILVOORDE-MACHELEN 

  

Vilvoorde, 24 juni 2019 

        

   

Aan de bevolking 
   
  
  
  
  
  

  

 Overzichtslijst beslissingen politieraad PZ VIMA 

ZITTING 19 juni 2019. 
  

 

              BEKENDMAKING  
 

OPENBARE ZITTING 

 

1) Mededelingen  

 

2) Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 04 juni 2019 
Besluit : Goedgekeurd 

 

3) Mobiliteitscyclus 201902 - vaststelling van de vacante plaatsen. 
Besluit : Goedgekeurd 

 

4) Aanwijzing dienst voor de aangiften van de ongevallen en de ziekten die 

respectievelijk als arbeidsongeval en beroepsziekte kunnen beschouwd worden  
Besluit : Goedgekeurd 

 

5) Delegatiebevoegdheid aan het politiecollege betreffende de erkenning van 

anciënniteiten in bepaalde overheidsdiensten, de privésector en als zelfstandige  

Besluit : Goedgekeurd 

 

6) Jaarrekening 2018 

Besluit : Goedgekeurd 

 

7) Wijziging politiebegroting 1-2 2019 zoals vastgesteld door het politiecollege na 

gunstig advies van de begrotingscommissie. 
Besluit : Goedgekeurd 

 

8) Verbouwen van een gebouw tot politiehuis voor de politiezone Vilvoorde-Machelen 

“VIMA” gelegen Schaarbeeklei 198 te 1800 Vilvoorde.  

                 A/ Het verlenen van een “in-house” opdracht aan Haviland Intercommunale IgSv. 

                 B/ Goedkeuring van de voorwaarden voorzien in de overeenkomst “Projectregie”  
 Besluit : Goedgekeurd 



 

9) Samenaankoop verzekeringen voor de politiezones binnen de provincie Vlaams-

Brabant. 
Besluit : Goedgekeurd 

 

10) Aankoop informaticamateriaal en levering van ICT diensten via de opdrachtencentrale 

van de stad Brugge 
Besluit : Goedgekeurd 

 

11) Aankoop van ademanalysetoestellen (1 vol. Systeem alcotest, 4 toest. A7510 en 5 

sampling toest.) met onderhoudscontract voor een periode van 5 jaar. Vaststelling van 

de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen. (Overheidsopdracht van beperkte 

waarde)   
Besluit : Goedgekeurd 

 

12) Aankoop van schoenen voor de operationele personeelsleden. Vaststelling van de 

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

voorafgaande bekendmaking via raamakkoord) 

Besluit : Goedgekeurd 

 

13) Samenvoeging onderhoudscontracten aangaande cameranetwerk openbaar domein en 

diverse straalverbindingsnetwerken bij de firma RTS.   
Besluit : Goedgekeurd 

 

14) Het Zonaal Veiligheidsbeeld 2018. Kennisname 
Besluit : Kennisname 

 

15) Politieassociatie Noordoostrand  
Besluit : Goedgekeurd 

 

16) Interpellaties  

 

 

BESLOTEN ZITTING  

 

 

17) Mededelingen 

 

18) Goedkeuring van de notulen van de besloten zitting van 04 juni 2019 
Besluit : Goedgekeurd 

 

19) Pensioenaanvraag van een inspecteur van politie 
Besluit : Goedgekeurd 

 

20) Aanvraag tot medisch onderzoek van een hulpkracht met het oog op de mogelijkheid 

tot het indienen van een herzieningsaanvraag van de blijvende rente. 
Besluit : Goedgekeurd 

 

21) Aanwijzing en benoeming van een inspecteur van politie in de politiezone Vima, via 

categorie C. Kennisname.  
Besluit : Kennisname 

 

 



22) Aanwijzing en benoeming van een inspecteur van politie in de politiezone Vima, via 

categorie C. Kennisname.  
Besluit : Kennisname 

 

23) Aanwijzing en benoeming van een inspecteur van politie in de politiezone Vima, via 

categorie C. 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 19 juni 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 14 juli 2019.  

 

 

In opdracht : 

 

 

 

 

Bruno Delsaert      Hans Bonte   

Politiesecretaris      Burgemeester-voorzitter 

    


