
DE NOTULEN VAN DE VIRTUELE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE 
‘VOER EN DIJLE’,   GEVORMD DOOR DE GEMEENTEN BERTEM, HULDENBERG, OUD-
HEVERLEE EN TERVUREN, VAN 08 JUNI 2020 

 
 

Aanwezig : 
Jan Spooren,                          burgemeester-voorzitter 
Adri Daniëls,                                       burgemeester 
Danny Vangoidtsenhoven,                     burgemeester 
Joël Vander Elst   burgemeester 
                                          leden van het politiecollege 
 
Bram Bartholomees, Adinda Claessen, Sebastiaan 
Coudré, Kris Debruyne, Jan De Keyzer, Herman 
Depré, Geoffroy de Schaetzen , Dirk De Vos, Wouter 
Fock,  Omer Graulus, Yvette Laes, Patrice Lemaitre, 
Luc Robijns, Yvette Schepers, Maggy Steeno, Robert 
Steuts, Diane Vander Elst, Mark Van Roy 
                                                                  Raadsleden 
 
Peter Vanhoyland, Eerste HCP, korpschef  
 Patricia Peeters, politiesecretaris 
 

Verontschuldigd : Luc Decoster 
 
 

 
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20u30. 
 
 
1ste punt 
Kennisneming van het besluit van de voorzitter – afwijking openbaarheid 
Omwille van de uitzonderlijke situatie is het aangewezen de politieraad virtueel te laten doorgaan.  
Hierdoor wordt het principe van openbaarheid geschonden.  De voorzitter nam ter zake een 
beslissing.   
De politieraad neemt kennis van de beslissing van de voorzitter en stemt in met een virtuele 
vergadering. 
 
 
2de punt 
Kennisneming van het ontslag van politieraadslid dhr. Alexander Binon en van de verzaking 
aan het mandaat als opvolger door dhr. Tom Teck 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het schrijven dd. 31 maart 2020 van dhr. Alexander Binon inzake zijn ontslag als 
politieraadslid en het schrijven van dhr. Tom Teck dd. 12 maart 2020 betreffende zijn verzaking aan 
het mandaat als eerste opvolger. 
 
 
3de punt 
Eedaflegging van mevr. Maggy Steeno 
Mevr. Maggy Steeno wordt uitgenodigd om in handen van de voorzitter de door artikel 20bis van de 
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, voorgeschreven eed af te leggen, te weten: 
‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgische volk’. 
 
BESLUIT : 
Artikel 1: 
Er wordt akte genomen van de eedaflegging als lid van de politieraad van mevr. Maggy Steeno. 
Na het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld. 



Artikel 2: 
De in artikel 1 vermelde persoon wordt aangesteld verklaard in haar functie als lid van de politieraad. 
 
Artikel 3: 
De rangorde van de leden van de politieraad wordt als volgt vastgesteld. 
 
 

rangorde Naam politieraadslid + naam gemeente waar hij/zij gemeenteraadslid is 
 

1 Bartholomees Bram, gemeente Tervuren 
 

2 Claessen Adinda, gemeente Oud-Heverlee 
 

3 Coudré Sebastiaan, gemeente Tervuren 
 

4 Debruyne Kris, gemeente Oud-Heverlee 
 

5 Decoster Luc, gemeente Huldenberg 
 

6 De Keyzer Jan, gemeente Bertem 
 

7 Depré Herman, gemeente Huldenberg 
 

8 de Schaetzen Geoffroy, gemeente Tervuren 
 

9 De Vos Dirk, gemeente Tervuren 
 

10 Fock Wouter, gemeente Bertem 
 

11 Graulus Omer, gemeente Tervuren 
 

12 Laes Yvette, gemeente Bertem 
 

13 Lemaitre Patrice, gemeente Oud-Heverlee 
 

14 Robijns Luc, gemeente Huldenberg 
 

15 Schepers Yvette, gemeente Tervuren 
 

16 Steeno Maggy, gemeente Oud-Heverlee 
 

17 Steuts Robert, gemeente Tervuren 
 

18 Vander Elst Diane, gemeente Bertem 
 

19 Van Roy Mark, gemeente Tervuren 
 

 
Een afschrift van dit proces-verbaal zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
4de punt 
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 02 maart 2020 
DE POLITIERAAD, 
keurt de notulen van de vergadering van 02 maart 2020 unaniem goed. 
 
 
 
 



5de punt 
Kennisneming van de goedkeuring van de begrotingsrekening 2018, de balans op 31 december 
2018 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2018 door de toezichthoudende overheid  
DE POLITIERAAD, 
 
neemt kennis van het besluit dd. 23 april 2020 van de toezichthoudende overheid betreffende de  
goedkeuring van de begrotingsrekening 2018, de balans op 31 december 2018 en de 
resultatenrekening over het dienstjaar 2018. 
 
 
6de punt 
Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst - dienstjaar 2020 
De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst – dienstjaar 2020 werd besproken door de leden van de 
begrotingscommissie op 18 mei 2020. 
 
Advies: gunstig 
 
 
DE POLITIERAAD, 
 
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 
De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst – dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd met: 
 
95,5 stemmen voor ( Bram Bartholomees, Adinda Claessen, Sebastiaan Coudré, Kris Debruyne, Jan 
De Keyzer, Herman Depré, Geoffroy de Schaetzen , Dirk De Vos, Wouter Fock,  Omer Graulus, 
Yvette Laes, Patrice Lemaitre, Luc Robijns, Yvette Schepers, Maggy Steeno, Robert Steuts, Diane 
Vander Elst, Mark Van Roy )    
 
0 tegen, 0 onthoudingen. 
 
De GEWONE politiebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel; 
 
 
 
 
 

volgens de oor- 
spronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging 
+ 

verlaging 
- 

na de voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrekening        2018 
 
Resultaat begrotingsrekening              2019 
(geraamd/definitief) (*) 

    2.677.239,92 
 
       269.606,33 

                0,00 
 
                0,00 

                  0,00 
 
                  0,00 

          2.677.239,92 
 
             269.606,33 

 
Alg. resultaat begrotingsrekening       2019 
(geraamd/definitief) (*) 

            
    2.946.846,25 

       
                0,00 
                    

                 
                  0,00 

              
         2.946.846,25 
           

Begrotingswijziging                             2020 
 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

 
 
    8.976.393,67 
    9.202.000,00 
 
                 0,00 
         44.000,00 
 
                  0,00 
    2.677.239,92 

 
 
       26.801,48 
         8.000,00 
 

           0,00   
    4.692,43 

 
                0,00 
                0,00 

 
 
        15.688,18 
          1.579,13 
                   
                 0,00 
                 0,00 
              
                 0,00 
                 0,00 

 
 
         8.987.506,97 
         9.208.420,87 
 
                      0,00 
             48.692,43 
 
                      0,00 
         2.677.239,92 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2020 

   
   -2.946.846,25 
                  

      
        14.109,05  

      
         14.109,05 

                           
        -2.946.846,25 

                                                                               
                                                                                 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 

             
                       0,00 

(*) schrappen wat niet past 

 



Goedkeuring begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst - dienstjaar 2020 
De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst – dienstjaar 2020 werd besproken door de leden 
van de begrotingscommissie op 18 mei 2020. 
 
Advies: gunstig 
 
 
DE POLITIERAAD, 
 
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 
De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst – dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd met: 
 
95,5 stemmen voor (Bram Bartholomees, Adinda Claessen, Sebastiaan Coudré, Kris Debruyne, Jan 
De Keyzer, Herman Depré, Geoffroy de Schaetzen , Dirk De Vos, Wouter Fock,  Omer Graulus, 
Yvette Laes, Patrice Lemaitre, Luc Robijns, Yvette Schepers, Maggy Steeno, Robert Steuts, Diane 
Vander Elst, Mark Van Roy)  
              
0 tegen, 0 onthoudingen. 
 
De BUITENGEWONE politiebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de 
nieuwe uitkomst der begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel; 
 
 
 
 
 
 

volgens de oor- 
spronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging 
+ 

verlaging 
- 

na de voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrekening       2018 
 
Resultaat begrotingsrekening             2019 
(geraamd/definitief) (*) 

         15.841,99 
 
            -214,16 

                0,00 
 
                0,00 

                  0,00 
 
                  0,00 

              15.841,99 
 
                 -214,16  

 
Alg. resultaat begrotingsrekening       2019 
(geraamd/definitief) (*) 

          
         15.627,83 

       
                0,00 
                    

                 
                  0,00 

              
             15.627,83 
           

Begrotingswijziging                             2020 
 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

 
 
       313.500,00 
    1.123.500,00 
 
                 0,00 
                 0,00 
 
      810.000,00 
                 0,00 

 
 
                0,00 
       31.000,00 
 

           0,00   
           0,00                                   

 
                0,00 
                0,00 

 
 
                 0,00 
         31.000,00 
                   
                 0,00 
                 0,00 
              
                 0,00 
                 0,00 

 
 
            313.500,00 
         1.123.500,00 
 
                       0,00 
                       0,00 
                     
            810.000,00 
                       0,00 

 
Geraamd resultaat van de begroting 2020 

    
                 0,00 

      
      -31.000,00  

      
       -31.000,00 

                           
                      0,00  

                                                                               
                                                                                 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 

             
             15.627,83 

(*) schrappen wat niet past 

 
 
7de punt 
Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven   
Goedkeuring consultatiereglement voor marktconsultatie 
DE POLITIERAAD, 

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 



Gelet op het feit dat sinds 30 juni 2017 de lokale besturen en politiezones niet meer verplicht zijn om 

de wetgeving overheidsopdrachten te volgen voor het aangaan van leningen ter financiering van 

buitengewone uitgaven; 

 

Overwegende dat de besturen de beginselen van behoorlijk bestuur moeten blijven toepassen en best 

een marktconsultatie doen voor het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven; 

 

Overwegende dat de gepaste kredieten voor de financiering van de buitengewone uitgaven 

ingeschreven zijn in de buitengewone politiebegroting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

Na beraadslaging; 

  

Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

Er zal een marktconsultatie gedaan worden met als voorwerp de financiering van buitengewone 

uitgaven voor twee categorieën: 

 Categorie 1 : duurtijd 10 jaar  

- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: 5 jaar en vaste rente 

- Bedrag : 20.000,00 EUR 

 Categorie 2 : duurtijd 5 jaar  

- Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet: vaste rente 

- Bedrag : 293.500,00 EUR 

Artikel 2:  
Het consultatiereglement voor marktconsultatie betreffende het aangaan van leningen ter financiering 
van buitengewone uitgaven, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3:  

De aflossingen worden jaarlijks voorzien in de gewone politiebegroting onder artikelnummer 330/911-

01. 

De intresten worden jaarlijks voorzien in de gewone politiebegroting onder artikel 330/211-01. 

 
 
8ste punt 
Aankoop van twee politievoertuigen voor de politiezone Voer en Dijle via de federale dienst e-
Procurement 
DE POLITIERAAD, 
 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016, betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten; 

 

Overwegende dat er twee politievoertuigen voor de politiezone Voer en Dijle dienen aangekocht te 

worden, zijnde één politievoertuig met politiestriping voor de “officieren” en één anoniem 

politievoertuig voor de “recherche”; 

 

Overwegende dat deze aankoop van twee politievoertuigen noodzakelijk is om o.a. uit dienst gestelde 

politievoertuigen te vervangen; 

 



Overwegende dat de federale dienst e- Procurement de procedure van overheidsopdrachten voor de 

aankoop van voertuigen heeft gevoerd; 

 

Overwegende dat de lokale politie van deze mogelijkheid kan gebruik maken, meer bepaald dat zij 

door middel van een vereenvoudigde administratie dergelijke voertuigen kan aankopen voor een 

concurrerende prijs van raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche 2016 R3 010, via de firma 

D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene; 

 

Overwegende dat de aankoop van één politievoertuig, met politiestriping – Compacte CNG en 

benzine - voor de “officieren”, met de nodige uitrustingen, en met totale indicatieve raming van 

39.700,00 EUR (inclusief BTW) via raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche 2016 R3 010 – 

perceel 15, kan gebeuren; 

 

Overwegende dat de aankoop van één anoniem politievoertuig – Compacte CNG en benzine – voor 

de “recherche” met de nodige uitrustingen, en met indicatieve raming van 36.000,00 EUR (inclusief 

BTW) via raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche 2016 R3 010 – perceel 15, kan gebeuren; 

 

Overwegende dat op uitgavenartikel 2020/330/743-52/2020 in de buitengewone politiebegroting 2020 

voldoende kredieten beschikbaar zijn; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

Na beraadslaging; 

 

Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één politievoertuig, met politiestriping, zijnde 

één Volkswagen Golf TGI Trendline – Compacte CNG en benzine - voor de “officieren”, met de nodige 

uitrustingen, en met totale indicatieve raming van 39.700,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen 

worden via raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche 2016 R3 010 – perceel 15, voor de 

aankoop van voertuigen van de federale politie bij de firma D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene. 

 

Artikel 2: :  

De opdracht voor levering, betreffende de aankoop van één anoniem politievoertuig, zijnde één 

Volkswagen Golf TGI Trendline – Compacte CNG en benzine -  voor de “recherche”, met de nodige 

uitrustingen, en met totale indicatieve raming van 36.000,00 EUR (inclusief BTW), zal toegewezen 

worden via raamovereenkomst met nr.: Procurement Fiche 2016 R3 010 – perceel 15, voor de 

aankoop van voertuigen van de federale politie bij de firma D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Elsene. 

 

Artikel 3:  

Voor de uitrusting van de politievoertuigenvoertuigen, zijnde het gedeelte dat eventueel niet 

opgenomen is in het raamcontract zal er een prijsaanvraag, conform de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gevoerd worden. 

 

Artikel 4:  

De opdracht zal worden gefinancierd door middel van kredieten op uitgavenartikel 2020/330/743-

52/2020 in de buitengewone politiebegroting 2020 van de politiezone Voer en Dijle. 

 

 
9de punt 
Aankoop van één politievoertuig voor de politiezone Voer en Dijle via marktconsultatie 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 



Gelet op de wet van 17 juni 2016, betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten; 

 

Overwegende dat er één politievoertuig voor de politiezone Voer en Dijle dient aangekocht te worden, 

zijnde één politievoertuig met politiestriping voor “wijkkantoor Huldenberg”; 

 

Overwegende dat er voor het “wijkkantoor Huldenberg” best een multispace wagen (compacte bestel- 

en personenauto) aangekocht wordt; 

 

Overwegende dat deze aankoop van één politievoertuig noodzakelijk is om o.a. uit dienst gestelde 

politievoertuigen te vervangen; 

 

Overwegende dat dit politievoertuig niet kan aangekocht worden via de federale dienst e-

Procurement, die de procedure van overheidsopdrachten voor de aankoop van voertuigen reeds heeft 

gevoerd, om reden dat het gewenste type voertuig momenteel niet voorzien is in de 

raamovereenkomst; 

 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 12 maart 2018, betreffende vaststelling van het begrip 

“dagelijks bestuur”, zijnde de overdracht van de bevoegdheden door de politieraad aan het 

politiecollege voor opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer, o.a. voor aankopen in 

de buitengewone politiebegroting tot 30.000,00 EUR (excl. BTW); 

 

Overwegende dat het politiecollege dit politievoertuig en de nodige uitrustingen zal aankopen, na het 

voeren van een marktconsultatie; 

 

Overwegende dat op uitgavenartikel 2020/330/743-52/2020 in de buitengewone politiebegroting 2020 

voldoende kredieten beschikbaar zijn; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

Na beraadslaging; 

 

Met eenparigheid van ‘ja’ stemmen 

 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De opdracht voor de aankoop van één politievoertuig, zijnde één multispace wagen (compacte bestel- 

en personenauto), en de nodige uitrustingen, voor het “wijkkantoor Huldenberg”, door het 

politiecollege te laten aankopen, na het voeren van een marktconsultatie, en voor een totale 

indicatieve raming van 36.300,00 EUR (incl. BTW). 

 

Artikel 2:  

De opdracht zal worden gefinancierd door middel van kredieten op uitgavenartikel 2020/330/743-

52/2020 in de buitengewone politiebegroting 2020 van de politiezone Voer en Dijle. 

 

 

10de punt 

Kennisneming van het politiecollegebesluit van 18 mei 2020 betreffende de externe aanwerving 
van een burgerpersoneelslid niveau D (schoonmaker) met een arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur (30u24/week) 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het politiecollegebesluit van 18 mei 2020 betreffende de externe aanwerving van 
een burgerpersoneelslid niveau D (schoonmaker) met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 
(30u24/week). 
 
 
 
 



 
11de punt 
Kennisneming van het schrijven van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie inzake 
de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 
DE POLITIERAAD, 
neemt kennis van het schrijven van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie inzake de 
goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.  
 
 
12de punt 
Interleuven – afvaardiging voor de algemene vergadering dd. 24 juni 2020 met vaststelling 
mandaat 
DE POLITIERAAD, 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus ; 
 
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur ; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de politiezone Voer en Dijle bij Interleuven ; 
 
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers 
en deze voor de politiezones rechtstreeks worden aangewezen door de politieraden uit hun leden en 
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt bepaald voor elke agenda van de algemene 
vergadering ; 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 11 februari 2019 waarbij dhr. Joël Vander Elst en dhr. 
Adri Daniëls aangeduid worden als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van  
de politiezone Voer en Dijle op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Interleuven voor de 
duur van de legislatuur 2019 – 2024 ; 
 
Gelet op de uitnodiging van 22 april 2020 voor de algemene vergadering van Interleuven van 24 juni 
2020 met bijhorende agenda en bijlagen ; 
 
Voor de algemene vergadering van 24 juni 2020 dient het mandaat van de vertegenwoordiger te 
worden vastgelegd ; 
 
Deze algemene vergadering wordt gehouden met volgende agendapunten : 
 

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 11/09/2019 
3. Verslag over de activiteiten 2019 
4. Jaarrekening per 31/12/2019 – verslag van de Commissaris – Revisor 
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten 
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris – Revisor 
7. Vervanging leden raad van bestuur 
8. Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de uitgetreden 

vennoten 
9. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) : Nieuwland-Meetshoven : 

oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten 
10. Diversen 

 
Na bespreking van de agendapunten ; 
 
Met  eenparigheid van ‘ja’ stemmen, 
 
BESLUIT : 
 
 



Artikel 1 : 
Dhr. Joël Vander Elst, in uitvoering van het besluit van de politieraad van 11 februari 2019, aan te 
duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven van 24 juni 2020.   
Dhr. Adri Daniëls, in uitvoering van het besluit van de politieraad van 11 februari 2019, aan te duiden 
als plaatsvervanger.  
 
Artikel 2 : 
Het mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de politiezone 
Voer en Dijle  inzake de agenda van de algemene vergadering van Interleuven van 24 juni 2020 als 
volgt vast te stellen :  
 

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 
  
Artikel 3 : 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan Interleuven en aan de vertegenwoordiger van de politiezone 
Voer en Dijle. 
 
 
13de punt 
Kennisneming aanpak coronamaatregelen politiezone Voer en Dijle 
De voorzitter van de politieraad wenst de politiezone Voer en Dijle te bedanken voor de gepresteerde 
inspanningen en hun aanwezigheid in het straatbeeld  tijdens de lockdown ingevolge de Coronacrisis. 
 
De korpschef geeft toelichting aan de hand van een powerpointpresentatie over de manier van 
aanpak van de Coronacrisis door de politiezone Voer en Dijle. 
 
 
 
Ingevolge de uitputting van de dagorde verklaart de voorzitter de zitting voor gesloten om 21u30. 

 
 


