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Aanwezig bij de aanvang van de zitting: 

Mevrouw Katrien PARTYKA, burgemeester voorzitter,  

De heer Jean-Pierre TAVERNIERS, burgemeester Hoegaarden 

De heer Marc WIJNANTS, burgemeester Linter 

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

Voor de stad Landen: de heren Johan Cans, Bart-Jan De Vos en Gerty Lintermans 

Voor de gemeente Linter: de heer Joeri Dewelde en Patrick Bouvin. 

Voor de stad Tienen: de dames  Nele Daenen, Karin Struyf, Nicky Martens en de heren Jos Mombaers, Rudi 

Hendrickx, Daniël Vanluyten, Werner Thomas. 

Voor de stad Zoutleeuw: mevr. Viki Tweepenninckx, de raadsleden. 
 

De heer Stephan GILIS, Korpschef PZ Getevallei 

De heer Pieter HENDRIX, bijzonder rekenplichtige PZ Getevallei 

Mevrouw Liliane VANDEGAER, secretaris PZ Getevallei 
 

Verontschuldigd:  

De burgemeesters, Gino DEBROUX, burgemeester Landen en Boudewijn HERBOTS, burgemeester 

Zoutleeuw 

Mevrouw Lucia Dewolfs en de heren Peter Loosen, Guy Dumst, Marc Richelle, raadsleden 
 

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

notulen van de vorige vergadering d.d. 21 april 2022 ter inzage lag 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. 
 

Burgemeester-voorzitter mevrouw Katrien Partyka verwelkomt de heer Gerty Lintermans. Mevr. Partyka 

brengt ter kennis dat na een periode van afwezigheid de heer Gerty Lintermans aan de voorzitter van de 

gemeenteraad van de stad Landen heeft laten weten dat hij vanaf 1 juni 2022 zijn ambt als raadslid en zijn 

schepenambt terug zal opnemen. Dit werd bekrachtigd door de gemeenteraad van Landen in zitting van 24 

mei 2022. Omdat de agenda van de Politieraad reeds was verzonden op 23 mei 2022 nemen wij vandaag 

akte van het besluit van de gemeenteraad van Landen van 24 mei 2022. 

De leden van de Politieraad nemen akte van:  Het einde van de afwezigheid van de heer Lintermans en het 

feit dat hij vanaf 1 juni 2022 zijn ambt als raadslid terug opneemt.  De tijdelijke aanstelling van mevr. 

Goedele Anteunis als lid van de Politieraad voor de duur van de afwezigheid van de heer Lintermans wordt 

van rechtswege beëindigd op 31 mei 2022. 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname van het besluit van de gouverneur d.d. 10.05.2022 houdende de goedkeuring van de 

begrotingswijziging 2 – 2022. 

De leden van de politieraad nemen kennis van het besluit van de provincie Vlaams Brabant d.d. 

10.05.2022 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 2 -  begrotingsjaar 2022. 

2. Goedkeuring houdende de vaststelling van de Jaarrekening 2021 

De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen tot goedkeuring van de 

begrotingsrekening per 31 december 2021.  

3.  Aankoop van een vast ANPR netwerk via Raamcontract  

De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen tot goedkeuring van de aankoop van 

een bijkomende installatie van het vast ANPR netwerk, via intekening op het raamcontract. 

4.  Aankoop van een elektrische damesfiets. Goedkeuring gunning bij aanvaarde factuur.  

De leden van de Politieraad besluiten unaniem goedkeuring te verlenen voor de aankoop van een 

elektrische fiets. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur.  

5.  Aankoop van dertig pc’s met toebehoren via Raamcontract  

De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen tot aankoop van dertig pc’s via  

intekening op het raamcontract. 

6.  Aankoop van twee performante pc’s voor de lokale recherche via raamcontract 

De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen tot aankoop van twee performante 

pc’s voor de lokale recherche via intekening op het raamcontract. 

 

 



7.  Verkoop van drie voertuigen  

De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen akkoord te gaan met de verkoop van 

de drie voertuigen.  

8.  Afvoering van oude samplingtoestellen 

De leden van de Politieraad besluiten met éénparigheid van stemmen akkoord te gaan met de afvoering 

van de oude samplingtoestellen. 

9.  Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus - 

Vacantverklaring van een betrekking voor hoofdinspecteur van politie voor de dienst interventie/onthaal. 

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

betrekking van Hoofdinspecteur van Politie (HINP) in de dienst interventie/ onthaal. 

10.  Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus - 

Vacantverklaring van een betrekking voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst 

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

betrekking van Inspecteur van Politie (INP) in de interventiedienst (taakaccent onthaal). 

11.  Bekrachtiging van de aanduiding van de heer Filip HAVET als vertegenwoordiger  voor de algemene 

vergadering van Interleuven  d.d. 22.06.2022 

De leden van de Politieraad bekrachtigen unaniem de aanduiding van  de heer Filip Havet als 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven op 22 juni 2022.  

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

1.  Benoeming van twee inspecteurs interventie /onthaal  - Aspirantenmobiliteit 2022-A1 

De leden van de Politieraad gaan over tot de benoeming van twee aspirant-inspecteurs  

 

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 

     

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 

Liliane VANDEGAER       Katrien PARTYKA  

secretaris         Burgemeester- voorzitter 

 

 
 

 

 


