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Aanwezig bij de aanvang van de zitting 
De heer Gino DEBROUX, dienstdoend burgemeester-voorzitter (Landen) 
De heer Jean-Pierre TAVERNIERS, burgemeester Hoegaarden  
 

Voor de gemeente Hoegaarden: de heren Filip Havet en Joris Verbaeten  
Voor de stad Landen: de heer Marc Richelle     
Voor de gemeente Linter: de heren Patrick Bouvin en Joeri Dewelde  
Voor de stad Tienen: Karin Struyf en Liesbeth Vanderloock en de heren Jan Debroeck, Rudi Hendrickx, 
Peter Loosen, Bart Maes, Jos Mombaers en Daniël Vanluyten 
Voor de stad Zoutleeuw: de heer Guy Dumst, de raadsleden. 
 

De heer Stephan Gilis, korpschef PZ Getevallei   
Mevrouw Liliane Vandegaer, secretaris PZ Getevallei 
 

Verontschuldigd: 
de burgemeesters: mevrouw Katrien PARTYKA burgemeester-voorzitter, de heer Marc WIJNANTS, 
burgemeester Linter en de heer Boudewijn HERBOTS burgemeester van Zoutleeuw. 
De raadsleden: Nele DAENEN, Mark KEPPENS, Gerty LINTERMANS, Viki TWEEPENNINCKX en Iris VANDER 
SCHELDE. 
 
De dienstdoende burgmeester-voorzitter de heer Gino Debroux verklaart de zitting voor geopend. Hij deelt 

mee dat de notulen van de vorige vergadering d.d. 20 juni 2019 ter inzage lagen van de raadsleden en 

eveneens met de agenda werd meegestuurd en stelt dat indien er geen opmerkingen zijn voor het einde 

van de zitting deze notulen worden goedgekeurd. 

OPENBARE ZITTING OPENBARE ZITTING OPENBARE ZITTING OPENBARE ZITTING     
1111.            Aankoop van een aanhangwagen met Aankoop van een aanhangwagen met Aankoop van een aanhangwagen met Aankoop van een aanhangwagen met ledledledled----display. Voorwaarden en wijze van gunnendisplay. Voorwaarden en wijze van gunnendisplay. Voorwaarden en wijze van gunnendisplay. Voorwaarden en wijze van gunnen.  
De leden van de politieraad besluiten unaniem dat de opdracht voor de aankoop van een aanhangwagen 
met led-display zal worden toegewezen volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

2222.        Aankoop van ergonomisch kantoormeubilair Aankoop van ergonomisch kantoormeubilair Aankoop van ergonomisch kantoormeubilair Aankoop van ergonomisch kantoormeubilair ----    RaamcontractRaamcontractRaamcontractRaamcontract    
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van ergonomisch 
kantoormateriaal via intekening op de  federale raamcontracten FORCMS-MM-105 voor bureaus, tafels, 
rolluikkasten enz. en FORCMS-ZIT-106 voor bureaustoelen, projectstoelen, enz. 
 

3.3.3.3.    Aankoop van twee performante pc’s voor de lokale recherche Aankoop van twee performante pc’s voor de lokale recherche Aankoop van twee performante pc’s voor de lokale recherche Aankoop van twee performante pc’s voor de lokale recherche ––––    RaamcontractRaamcontractRaamcontractRaamcontract    
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van twee 
performante pc’s voor de lokale    recherche    via raamcontract.    
    

4.4.4.4.    Aankoop van vijf curved monitoren 34”Aankoop van vijf curved monitoren 34”Aankoop van vijf curved monitoren 34”Aankoop van vijf curved monitoren 34”----    RaamcontractRaamcontractRaamcontractRaamcontract    
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van vijf curved 
monitoren via raamcontract. 
 

5.5.5.5.    Aankoop van Aankoop van Aankoop van Aankoop van tien laptops 15,6” met docking station tien laptops 15,6” met docking station tien laptops 15,6” met docking station tien laptops 15,6” met docking station ––––    RaamcontractRaamcontractRaamcontractRaamcontract    
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van tien laptops 
15,6” met docking station via raamcontract. 
 

6.6.6.6.    Aankoop van een anoniem voertuig Aankoop van een anoniem voertuig Aankoop van een anoniem voertuig Aankoop van een anoniem voertuig ––––    Skoda Octavia Berline Skoda Octavia Berline Skoda Octavia Berline Skoda Octavia Berline ––––    RaamcontractRaamcontractRaamcontractRaamcontract    
De leden van de politieraad besluiten met eenparigheid van stemmen tot aankoop van een Skoda Octavia 
Berline    via raamcontract. 
 

7.7.7.7.    Aankoop van een anoniem voertuig Aankoop van een anoniem voertuig Aankoop van een anoniem voertuig Aankoop van een anoniem voertuig ––––    Skoda Superb Combi Skoda Superb Combi Skoda Superb Combi Skoda Superb Combi ––––    RaamcontractRaamcontractRaamcontractRaamcontract    
De leden van de politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen tot aankoop van een Skoda Superb 
Combi via raamcontract. 



8888....    Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus ––––    
Vacantverklaring van één betrekking voor hoofdcommissaris van politie Vacantverklaring van één betrekking voor hoofdcommissaris van politie Vacantverklaring van één betrekking voor hoofdcommissaris van politie Vacantverklaring van één betrekking voor hoofdcommissaris van politie ––––    Directeur Operaties Directeur Operaties Directeur Operaties Directeur Operaties ––––    
Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019----05.05.05.05.    
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van één 
betrekking voor hoofdcommissaris van politie – Directeur Operaties – Mobiliteitscyclus 2019-05.  
 

9.9.9.9.    Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus ----    
Vacantverklaring van twee betrekkingen voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst Vacantverklaring van twee betrekkingen voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst Vacantverklaring van twee betrekkingen voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst Vacantverklaring van twee betrekkingen voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst ––––    
Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019----05.05.05.05.    
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van twee 
betrekkingen voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst – Mobiliteitscyclus 2019-05.     
    

10.10.10.10.    Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,    gestructureerd op twee niveaus gestructureerd op twee niveaus gestructureerd op twee niveaus gestructureerd op twee niveaus ----    
Vacantverklaring van een betrekking van niveau C Vacantverklaring van een betrekking van niveau C Vacantverklaring van een betrekking van niveau C Vacantverklaring van een betrekking van niveau C ––––    Assistent onthaalAssistent onthaalAssistent onthaalAssistent onthaal––––    mobiliteitscyclus 2019mobiliteitscyclus 2019mobiliteitscyclus 2019mobiliteitscyclus 2019----05050505    
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van een 
betrekking van niveau C – Assistent onthaal– mobiliteitscyclus 2019-05.  
 

11.11.11.11.    Vacantverklaring van een betrekking van niveau D Vacantverklaring van een betrekking van niveau D Vacantverklaring van een betrekking van niveau D Vacantverklaring van een betrekking van niveau D ––––    arbeider/klusjesman (contractueel)arbeider/klusjesman (contractueel)arbeider/klusjesman (contractueel)arbeider/klusjesman (contractueel)    
De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van een 
betrekking van niveau D – arbeider/klusjesman (contractueel).  
 

BESLOTEN ZITTINGBESLOTEN ZITTINGBESLOTEN ZITTINGBESLOTEN ZITTING    
1.1.1.1.    Aanwijzing van een commissaris van politie Aanwijzing van een commissaris van politie Aanwijzing van een commissaris van politie Aanwijzing van een commissaris van politie ----    adjunctadjunctadjunctadjunct----directeur operaties directeur operaties directeur operaties directeur operaties ––––    Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019----
02 Erratum.02 Erratum.02 Erratum.02 Erratum.    
2.2.2.2.    Aanwijzing van een commissaris van politie Aanwijzing van een commissaris van politie Aanwijzing van een commissaris van politie Aanwijzing van een commissaris van politie ––––    diensthoofd interventie diensthoofd interventie diensthoofd interventie diensthoofd interventie ––––    Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019----02 02 02 02 
Erratum.Erratum.Erratum.Erratum.    
3.3.3.3.    Aanwijzing van één inspecteur van politie (interventie/onthaal) Aanwijzing van één inspecteur van politie (interventie/onthaal) Aanwijzing van één inspecteur van politie (interventie/onthaal) Aanwijzing van één inspecteur van politie (interventie/onthaal) ––––    Mobiliteitscyclus Mobiliteitscyclus Mobiliteitscyclus Mobiliteitscyclus     2019201920192019----03.03.03.03.    
4.4.4.4.    NietNietNietNiet----aanwijzing van een secretaris van de korpschef aanwijzing van een secretaris van de korpschef aanwijzing van een secretaris van de korpschef aanwijzing van een secretaris van de korpschef ––––    Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019----02020202----ErratumErratumErratumErratum. 
5.5.5.5.    Aanwijzing van een secretarisAanwijzing van een secretarisAanwijzing van een secretarisAanwijzing van een secretaris    van de korpschef van de korpschef van de korpschef van de korpschef ––––    Externe statutaire aanwerving.Externe statutaire aanwerving.Externe statutaire aanwerving.Externe statutaire aanwerving.    
6.6.6.6.    Aanvraag nonAanvraag nonAanvraag nonAanvraag non----activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) door een INP.door een INP.door een INP.door een INP.    
7.7.7.7.    OOOOppensioenstelling van een inspecteur van politieppensioenstelling van een inspecteur van politieppensioenstelling van een inspecteur van politieppensioenstelling van een inspecteur van politie....    
8.8.8.8.    Ontslag van een contractueel personeelslidOntslag van een contractueel personeelslidOntslag van een contractueel personeelslidOntslag van een contractueel personeelslid. 

    
OPENBARE ZITTING OPENBARE ZITTING OPENBARE ZITTING OPENBARE ZITTING     
ToepToepToepToepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus assing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus assing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus assing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus ----    
Vacantverklaring van een betrekking van niveau B Vacantverklaring van een betrekking van niveau B Vacantverklaring van een betrekking van niveau B Vacantverklaring van een betrekking van niveau B ––––    Consulent technisch systeembeheer Consulent technisch systeembeheer Consulent technisch systeembeheer Consulent technisch systeembeheer ––––    
Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019Mobiliteitscyclus 2019----05050505    
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van een 
betrekking van niveau B – Consulent technisch systeembeheer – Mobiliteitscyclus 2019-05.  
 
De dienstdoende burgemeester-voorzitter dhr. Debroux vraagt aan de raadsleden of er nog vragen of 
opmerkingen zijn. De raadsleden hebben geen vragen of opmerkingen, bijgevolg zijn ook de notulen van de 
zitting d.d. 20.06.2019 goedgekeurd.  De dienstdoende burgemeester-voorzitter verklaart de zitting van de 
politieraad voor gesloten. 
 

ALDUS GEDAAN IN ZITTING DATUM ALS HIERBOVEN 

 

De secretaris       De dienstdoende burgemeester-voorzitter 

(get.) Liliane VANDEGAER     (get.) Gino DEBROUX 


