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Politie Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2 - 3630 Maasmechelen 

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
18/06/19 – 20u00 – Raadzaal Administratief Centrum Maasmechelen 
 
BEKNOPTE BESLUITENLIJST 
 

Openbare zitting 
 
1.  Eindarrest Raad van State inzake de politieraadsverkiezing van 2 januari 2019 te Lanaken - 

Kennisgeving. 
De politieraad neemt kennis van de einduitspraak van de Raad van State inzake de ingestelde 
beroepsprocedure tegen de ongeldigverklaring van de verkiezing van de politieraadsleden van 2 
januari 2019 te Lanaken door de deputatie van de provincieraad van Limburg.  
 
2.  Eedaflegging personeelsleden. 
17 personeelsleden van de politie Lanaken-Maasmechelen leggen de eed af in handen van de 
burgemeester-voorzitter.  Van deze eedaflegging wordt staande de vergadering proces-verbaal 
opgemaakt. 
 
3.  Goedkeuring vorig verslag 
De politieraad keurt het verslag van de vorige zitting goed. 
 
4.  Zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025 : stand van zaken. 
De politieraad neemt kennis van de toelichting door de korpschef omtrent de voorbereidingen voor 
het opstellen van het zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025.   
 
5.  Rekening dienstjaar 2017 - goedkeuring door toezichthoudende overheid - kennisname 
De jaarrekening 2017 werd goedgekeurd door toezichthoudende overheid.  De politieraad neemt 
kennis. 
 
6.  Rekening 2018 - vaststelling 
De politieraad stelt de jaarrekening 2018 vast. 
  
7.  Dossier camerabewaking: aankoop ANPH-camera fase 7 
De politieraad keurt de aankoop voor 1 ANPR-camera en bijhorende connectiek goed. 
 
8.  Aankoop anoniem voertuig voor team interventie (LOKA) 
De politieraad keurt de aankoop van 1 anoniem voertuig goed.  
 
9.  Aankoop gemarkeerd voertuig voor team interventie. 
De politieraad keurt de aankoop van 1 gemarkeerd voertuig goed. 
  
10.  Meerjarige overeenkomst voor de aankoop van alle brandstoffen voor de dienstvoertuigen. 
De politie keurt de nieuwe overeenkomst voor de aankoop van alle brandstoffen voor de 
dienstvoertuigen goed.  
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11.  Machtiging dragen gele motorrijdersjas tot uiterlijk 23 november 2026. 
De politieraad machtigt de personeelsleden tot het dragen van de gele motorrijdersjas tot uiterlijk 23 
november 2026. 
 
12.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie assistent (werfreserve). 
De politieraad verklaart 1 FTE assistent via mobiliteit vacant. 
 
13.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie hoofdinspecteur Opsporingen (werfreserve). 
De politieraad verklaart 1 FTE HINP team opsporingen via mobiliteit vacant. 
 
14.  Vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies inspecteur interventie (werfreserve). 
De politieraad verklaart 2 FTE INP interventie via mobiliteit vacant. 
 
15.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie verkeer - motorrijder. 
De politieraad verklaart 1 FTE inspecteur verkeer - motorrijder via mobiliteit vacant.  
 
16.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie commissaris, teamcoach - Intrekking besluit 

politieraad 21 maart 2017 - Nieuwe vacantverklaring. 
De politieraad verklaart 1 FTE CP, teamcoach  via mobiliteit vacant en stelt de selectiecommissie 
samen.  Ze trekt teven haar besluit van 21 maart 2017 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 
1 functie CP, teamcoach wijk – onthaal – jeugd- en gezin in. 
 

Besloten zitting 
 
17.  Toekenning rustpensioen aan een assistent. 
De politieraad kent het rustpensioen toe aan een assistent. 
 
18.  Kennisgeving mobiliteit van een hoofdinspecteur naar de federale politie per 1 juni 2019. 
De politieraad neemt kennis van de mobiliteit van een hoofdinspecteur. 
 
19.  Aanwerving via mobiliteit van 1 commissaris Wijk - Onthaal - Jeugd en gezin - Geen 

aanstelling. 
De politieraad neemt kennis van het proces-verbaal van de selectiecommissie. 
 
20.  Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst per 1 

mei 2019. 
De politieraad neemt kennis van de mobiliteit van een inspecteur. 
 
21.  Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst per 1 

mei 2019. 
De politieraad neemt kennis van de mobiliteit van een inspecteur. 
 
22.  Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone HANO per 1 mei 2019. 
De politieraad neemt kennis van de mobiliteit van een inspecteur. 
 

 
Namens de politieraad 

 
De secretaris De burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Marino Keulen 


