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15 februari 2021 
 
 
Besloten werd om de politieraad virtueel samen te roepen op maandag 1 maart 2021 om 20u30. 
 
 

DAGORDE: 
 

 

1. Kennisneming van het besluit van de voorzitter – afwijking openbaarheid 
2. Kennisneming van het ontslag van politieraadslid dhr. Kris Debruyne en van de verzaking aan 

het mandaat als opvolger door dhr. Paul Vleminckx 
3. Eedaflegging van dhr. David Huygens 
4. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 30 november 2020 
5. Zonaal veiligheidsplan: eerste cijfers 2020 - toelichting 
6. Kennisneming van de goedkeuring van de politiebegroting – dienstjaar 2021 door de 

toezichthoudende overheid met opmerking 

7. Politiezone Voer en Dijle – vertegenwoordiging in het beheerscomité van it-punt 
8. Politiezone Voer en Dijle – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 

(buitengewone) algemene vergadering – Interleuven 
9. Politiezone Voer en Dijle – aanduiding vertegenwoordiger in de bestuursorganen van IGO div. 
10. Goedkeuring van het veiligheidsplan 2021 – 2023 
11. Kennisneming van het politiecollegebesluit van 18 januari 2021 betreffende de bouw van een 

politiekantoor – aankoop bouwperceel – ondertekening van de notariële akte bij de notaris 
12. Toekenning van de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) aan een 

personeelslid van de politiezone Voer en Dijle 
13. Kennisneming van het politiecollegebesluit van 21 december 2020 betreffende de externe 

aanwerving van een burgerpersoneelslid niveau D (arbeider) met een arbeidsovereenkomst 
van bepaalde duur (38u/week) 

14. Kennisneming van het politiecollegebesluit van 18 januari 2021 betreffende de benoeming van 
een personeelslid van het basiskader van de lokale politie volgens het aanwervingsconcept van 
omzendbrief GPI73 

15. Kennisneming van het politiecollegebesluit van 18 januari 2021 betreffende de aanwerving van 
een burgerpersoneelslid niveau D (schoonmaakhulp) met een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
van bepaalde duur (30u24/38u) 

16. Kennisneming van het politiecollegebesluit van 18 januari 2021 betreffende de aanwerving van 
een burgerpersoneelslid niveau D (klusjesman) met een voltijdse arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur (38u/38u) 

17. Kennisneming van het politiecollegebesluit van 15 februari 2021 betreffende de voortzetting van 
een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (30u24/38u) met een  arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur voor een burgerpersoneelslid niveau D (schoonmaakster) 

 

 

Namens het politiecollege, 
 

Op Last, 
De politiesecretaris,      De voorzitter, 

 
 
 
 

Patricia PEETERS      Danny VANGOIDTSENHOVEN 
 

 


