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

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
19/10/21 – 20u00 – Raadzaal Administratief Centrum Maasmechelen 
AGENDA PUBLIEK 
 
Openbare zitting 
 
1.  Bijzondere schikkingen voor de organisatie van de politieraad van 19/10/2021. 
De politieraad keurt de bijzondere schikkingen goed om deze zitting digitaal via een 
conferencingsysteem te laten verlopen. 
 
2.  Goedkeuring vorig verslag. 
Het verslag van de vorige zitting wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 
 
3.  Begroting 2021 - begrotingswijziging I. 
De begrotingswijziging I dienstjaar 2021 wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de politieraad. 
 
4.  Astrid: radio-abonnementen - verlenging. 
De politieraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van de Astrid-abonnementen. 
 
5.  Verzekering voertuigen : deelname occasionele gezamenlijke opdracht. 
De politieraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de deelname aan de occasionele gezamenlijke 
opdracht voor aankoop van voertuigverzekeringen voor alle Limburgse politiezones. 
 
6.  Meerjarige overeenkomst voor aankoop van schoenen voor een periode van 4 jaar - 

Goedkeuring. 
De politie wenst een meerjarige overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van schoenen. Het 
aankoopdossiers wordt ter goedkeuring aan de politieraad voorgelegd. 
 
7.  Aankoop van collectieve wapens .300 en toebehoren - Goedkeuring. 
De politie wenst collectieve wapens aan te kopen. Het aankoopdossiers wordt ter goedkeuring aan 
de politieraad voorgelegd. 
 
8.  Aankoop van modulaire lockers - Goedkeuring. 
De politie wenst modulaire lockers aan te kopen. Het aankoopdossiers wordt ter goedkeuring aan de 
politieraad voorgelegd. 
 
9.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie commissaris, teamcoach basispolitiezorg. 
De politieraad wordt gevraagd over te gaan tot de vacantverklaring via mobiliteit van 1 FTE 
commissaris, teamcoach basispolitiezorg. 
 
10.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie hoofdinspecteur interventie (via werfreserve). 
De politieraad wordt gevraagd over te gaan tot de vacantverklaring via mobiliteit van één FTE 
hoofdinspecteur interventie via werfreserve. 
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11.  Vacantverklaring via mobiliteit van twee functies inspecteur interventie - Goedkeuring. 
De politieraad wordt gevraagd over te gaan tot de vacantverklaring via mobiliteit van twee FTE 
inspecteur interventie. 
 
12.  Wijziging personeelsformatie administratief en logistiek kader.  
Er is behoefte om de personeelsformatie administratief en logistiek kader aan te passen.  Concreet 
wil men 1 functie binnen niveau B omvormen van een algemene graad naar een bijzondere graad, 
met name ICT-consulent.  De politieraad wordt gevraagd akkoord te gaan. 
 
 

Besloten zitting 
 
13.  Kennisgeving mobiliteit van een hoofdinspecteur naar de politiezone CARMA per 1 november 

2021. 
14.  Kennisgeving mobiliteit van een eerste inspecteur naar de politiezone CARMA per 1 november 

2021. 
15.  Kennisgeving mobiliteit van een consulent naar de federale politie per 1 november 2021. 
16.  Toekenning rustpensioen aan een eerste commissaris. 
17.  Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een eerste inspecteur. 

 
 

Namens de politieraad 

  
De secretaris De burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Marino Keulen 


