
BESLUITENLIJST VAN DE   

 

VERGADERING POLITIERAAD OP 7 OKTOBER 2021 
 

 

 
Aanwezig bij de aanvang van de zitting: 

Mevrouw Katrien PARTYKA, burgemeester voorzitter,  

De heer Gino DEBROUX, burgemeester Landen 

De heer Marc WIJNANTS, burgemeester Linter 

De heer Jean-Pierre TAVERNIERS, burgemeester Hoegaarden 

 

Voor de gemeente Hoegaarden: de heren Filip Havet en Joris Verbaeten  

Voor de stad Landen: de heren Johan Cans, Bart-Jan De Vos, Marc Richelle.    

Voor de gemeente Linter: de heren Patrick Bouvin en Joeri Dewelde 

Voor de stad Tienen: de dames Nele Daenen, Karin Struyf en Helena Kinnaert en de heren Rudi Hendrickx, 

Peter Loosen, Bart Maes, Daniël Vanluyten, Werner Thomas en Jos Mombaers. 

Voor de stad Zoutleeuw: de heer Guy Dumst, de raadsleden. 
 

De heer Stephan GILIS, Korpschef PZ Getevallei 

De heer Pieter HENDRIX, bijzonder rekenplichtige PZ Getevallei 

Mevrouw Liliane VANDEGAER, secretaris PZ Getevallei 
 

Verontschuldigd: mevrouw Viki Tweepenninckx en de heer Gerty Lintermans, raadsleden.  
 

De burgemeester-voorzitter mevr. Katrien Partyka verklaart de zitting voor geopend en deelt mee dat de 

notulen van de vorige vergadering d.d. 3 juni 2021 ter inzage lag van de raadsleden en dat deze met de 

agenda werden meegestuurd. Zij stelt dat indien er geen opmerkingen zijn voor het einde van de zitting 

deze notulen worden goedgekeurd. 

OPENBARE ZITTING 

1.  Begrotingswijziging nr.2 van de gewone dienst en begrotingswijziging nr. 3 van de buitengewone dienst  

van het begrotingsjaar 2021 

De leden van de Politieraad besluiten met  88,34% voor tot goedkeuring van de begrotingswijziging nr.2 

van de gewone dienst en de begrotingswijziging nr.3 van de buitengewone dienst. 

2.  Aankoop van 20 schermen via raamcontract  

De leden van de Politieraad besluiten unaniem tot aankoop van 20 schermen via intekening op het 

federale raamcontract. 

3. Aankoop van één tablet via raamcontract 

De leden van de Politieraad besluiten unaniem tot aankoop van één tablet via intekening op het federale 

raamcontract. 

4. Aankoop van een sleutelkast voor het wijkkantoor te Hoegaarden – goedkeuring gunning bij aanvaarde 

factuur   

De leden van de Politieraad besluiten unaniem tot aankoop van een sleutelkast voor het wijkkantoor te 

Hoegaarden. De opdracht voor deze aankoop wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur. 

5. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, vacantverklaring van één betrekking 

van hoofdinspecteur van Politie (HINP) voor de interventie/onthaaldienst 

De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van één 

betrekking van hoofdinspecteur van Politie (HINP) voor de interventie/onthaaldienst. 

6. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, vacantverklaring van één betrekking 

van inspecteur van Politie in de interventie/onthaaldienst 

De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van één 

betrekking van inspecteur van Politie in de interventie/onthaaldienst 

7. Toepassing van de aspiranten-mobiliteit - vacantverklaring van vier betrekkingen voor inspecteur van 

politie voor de interventie/onthaaldienst 2022-A1 

De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen om in toepassing van de 

aspirantenmobiliteit vier betrekkingen voor INP (inspecteur van politie) vacant te verklaren in de 

interventiedienst/onthaaldienst.   

De heer Pieter Hendrix, bijzonder rekenplichtige PZ Getevallei verlaat de zitting. 
 

BESLOTEN ZITTING 

1. Oppensioenstelling van een inspecteur van politie 

De leden van de Politieraad nemen akte van de oppensioenstelling van een inspecteur van politie. 



2. Aanwijzing van een commissaris van politie - wijkcoördinator mobiliteitscyclus 2021-02 

De leden van de Politieraad gaan over tot de aanwerving van een commissaris van politie - wijkcoördinator  

3. Aanwijzing van een commissaris van politie - diensthoofd lokaal informatiekruispunt – mobiliteitscyclus 

2021-02 

De leden van de Politieraad gaan over tot de aanwerving van een commissaris van politie diensthoofd 

lokaal informatiekruispunt. 

4. Aanwijzing van een inspecteur van politie – dienst interventie/onthaal mobiliteitscyclus 2021-02 

De leden van de Politieraad gaan over tot de aanwerving van één inspecteur van politie dienst interventie 

onthaal. 

Burgemeester Boudewijn Herbots vervoegt de zitting 

5. Aanwijzing van een assistent personeel – externe statutaire werving 

De leden van de Politieraad gaan over tot de aanwerving van een consulent personeel. 

6. Toekenning van een rente ingevolge een arbeidsongeval. 

De leden van de Politieraad gaan over tot de toekenning van een rente ingevolge een arbeidsongeval. 

7. Toekenning van een rente ingevolge een arbeidsongeval. 

De leden van de Politieraad gaan over tot de toekenning van een rente ingevolge een arbeidsongeval. 

 

De burgemeester-voorzitter Katrien Partyka vraagt aan de raadsleden of er opmerkingen of vragen zijn. De 

raadsleden hebben geen vragen of opmerkingen. De burgemeester-voorzitter verklaart de zitting van de 

politieraad voor gesloten.  

 

ALDUS GEDAAN IN ZITTING DATUM ALS HIERBOVEN 

 

De secretaris         De burgemeester-voorzitter 

(get.) Liliane VANDEGAER       (get.) Katrien PARTYKA 

     

 

 

Liliane VANDEGAER       Katrien PARTYKA  

secretaris         Burgemeester- voorzitter 

 

 

 

 


