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

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
21/06/22 – 20u00 – Raadzaal Administratief Centrum Maasmechelen 
 
BEKNOPTE BESLUITENLIJST 
 
Openbare zitting 
 
1.  Goedkeuring vorig verslag. 
Het verslag van de vorige zitting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. 
 
2.  Aanstelling en eedaflegging van de heer Tony Castermans als opvolger van de heer Dirk 

Opsteijn, ontslagnemend als lid van de politieraad. 
Om als werkend lid van de politieraad aangesteld te kunnen worden, dient dit nieuwe raadslid de 
eed af te leggen in handen van de burgemeester-voorzitter. 
 
3.  Eedaflegging personeelsleden. 
De wet op de geïntegreerde politie voorziet dat alle politieambtenaren, de agenten van politie en de 
statutaire personeelsleden van het administratief en logistiek kader, de eed afleggen in handen van 
de voorzitter van het politiecollege.  Twee commissarissen van politie zullen ter zitting de eed 
afleggen. 
 
4.  Rekening 2020 : goedkeuring door toezichthoudende overheid - Kennisname. 
De rekening 2020 werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid.  De politieraad wordt 
gevraagd kennis te nemen. 
 
5.  Rekening 2021 - Vaststelling. 
De rekening 2021 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de politieraad. 
 
6.  Begroting dienstjaar 2022 - begrotingswijziging I. 
De begrotingswijziging 2022/I wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad. 
 
7.  Aankoop pc's, laptops, semi-rugged laptops en port replicators: goedkeuring. 
Het aankoopdossier wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 
 
8.  Private Cloud multi-tenancy - aanpassing naar nimble: goedkeuring. 
Het serverplatform heeft een upgrade nodig naar de nimble-toepassing.  Het aankoopdossier wordt 
ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 
 
9.  Aankoop van een gemarkeerde combi - Goedkeuring. 
Het aankoopdossier wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 
 
10.  Aankoop van een gemarkeerd personenvoertuig voor team noodhulp - Goedkeuring. 
Het aankoopdossier wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 
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11.  Aankoop van 2 anonieme personenvoertuigen voor team opsporingen - Goedkeuring. 
Het aankoopdossier wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 
 
12.  Aankoop van een gemarkeerde moto voor team nabijheidspolitie - Goedkeuring. 
Het aankoopdossier wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 
 
13.  Wijziging personeelsformatie operationeel kader.  
De aangepaste personeelsformatie operationeel kader wordt ter goedkeuring aan de politieraad 
voorgelegd. 
 
14.  Wijziging personeelsformatie administratief en logistiek kader.  
De aangepaste personeelsformatie administratief en logistiek kader wordt ter goedkeuring aan de 
politieraad voorgelegd. 
 
15.  Vacantverklaring, oproep kandidaatstelling en samenstelling plaatselijke selectiecommissie 

voor het mandaat van korpschef van de politiezone Lanaken-Maasmechelen. 
De politieraad wordt gevraagd het mandaat van korpschef vacant te verklaren en de 
selectiecommissie samen te stellen. 
 
16.  Vacantverklaring via mobiliteit van twee functies hoofdinspecteur noodhulp - Goedkeuring. 
De politieraad wordt gevraagd twee FTE hoofdinspecteur noodhulp en vacant te verklaren en de 
selectiecommissie samen te stellen. 
 
17.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie Maatschappelijk assistent - Goedkeuring. 
De politieraad wordt gevraagd één FTE maatschappelijk assistent  vacant te verklaren en de 
selectiecommissie samen te stellen. 
 
18.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie consulent logistiek - Goedkeuring. 
De politieraad wordt gevraagd één FTE consulent logistiek vacant te verklaren en de 
selectiecommissie samen te stellen. 
 
19.  Vacantverklaring via vervangingscontract van 1 functie consulent planning – Bekrachtiging 

besluit PC 9 maart 2022. 
De politieraad wordt gevraagd de vacantverklaring één FTE consulent planning te bekrachtigen. 
 
20.  Aanpassing vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur onthaal naar inspecteur 

noodhulp - Goedkeuring. 
De politieraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van de vacante functie 
inspecteur noodhulp. 
 
 

Besloten zitting 
 
21.  Akteneming opruststelling korpschef. 
 
22.  Toekenning definitief rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid aan een eerste 

hoofdinspecteur. 
 
23.  Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een eerste hoofdinspecteur. 
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24.  Kennisgeving mobiliteit van een eerste hoofdinspecteur naar de politiezone Bilzen-Hoeselt-
Riemst per 1 augustus 2022. 

 
25.  Vrijwillig ontslag van een consulent. 
 
26.  Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid – Toekenning rente aan 

een eerste hoofdinspecteur. 
 
27.  Aanstelling van de bijzonder rekenplichtige. 
 
 

Openbare zitting 
 
28.  Eedaflegging bijzonder rekenplichtige. 
De bijzonder rekenplichtige zal de eed afleggen in handen van de burgemeester-voorzitter. 
 
 
 

Namens de politieraad 
 

  
De secretaris De burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Raf Terwingen 


