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

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
10/12/19 – 20u00 – Raadzaal Administratief Centrum Maasmechelen 
 

AGENDA 
 
Openbare zitting 
 
1.  Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag van de vorige zitting wordt ter goedkeuring aan de politieraad voorgelegd. 
 
2.  Digitale recherche en cybercrime. 
Het gespecialiseerd team infotech van de politie Lanaken-Maasmechelen wordt aan de politieraad 
voorgesteld.   
 
3.  Krachtlijnen zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025. 
Het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025 werd goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad.  De 
korpschef licht ter zitting de krachtlijnen toe.  De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen. 
 
4.  Actieplan naar aanleiding van psychosociale risicoanalyse. 
De korpschef licht ter zitting het actieplan welzijn op het werk toe.  De politieraad wordt gevraagd 
kennis te nemen. 
 
5.  Begroting 2020 
De begroting 2020 wordt ter goedkeuring aan de politieraad voorgelegd. 
 
6.  Advies politieraad m.b.t. voorstel wijziging huidige GAS-verordening en voorstel tot invoering 

van een politieverordening aangaande de inbreuken betreffende stilstaan en parkeren en 
voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen. 
 

De gemeenten Lanaken en Maasmechelen wensen de huidige GAS-verordening aan te passen.  Aan 
de politieraad wordt advies gevraagd. 
 
7.  Aankoop gemarkeerd voertuig type combi voor team interventie. 
De politie wenst 1 gemarkeerd voertuig aan te kopen.  Het aankoopdossier wordt aan de politieraad 
voorgelegd. 
 
8.  Aankoop van één gemarkeerde motorfiets voor team verkeer. 
De politie wenst een gemarkeerde motorfiets voor team verkeer aan te kopen.  Het aankoopdossier 
wordt aan de politieraad voorgelegd. 
 
9.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur interventie (werfreserve). 
Aan de politieraad wordt gevraagd om 1 FTE inspecteur interventie via mobiliteit vacant te verklaren. 
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Besloten zitting 
 
10.  Kennisgeving nieuwe medewerkers 2019. 
11.  Toekenning rustpensioen aan een eerste hoofdinspecteur. 
12.  Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone BiHoRi per 1 januari 2020. 
13.  Verzoek tot verlenging mandaat korpschef : ontvankelijkheidsverklaring. 
 
 

Namens de politieraad 
 
 
De secretaris De burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Marino Keulen 


