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BEKENDMAKING AAN DE BEVOLKING 

 
           
POLITIERAAD  
 
26 FEBRUARI 2019  

 
 
OPENBARE ZITTING 
 

ADMINISTRATIEF 

 
1. Eedaflegging en installatie van een politieraadslid.  
 
 Een lid van de politieraad legt de eed af in handen van de voorzitter van de raad.  
 Dit met de bewoordingen: “ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 

grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. 
 Waarna dit lid van de raad geïnstalleerd wordt.  

 
2. Notulen van de vergadering van de politieraad van 6 november 2018. 
 
 De raad keurt de notulen eenparig goed.   

 
3. Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van Limburg van 29 november 

2018 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 2018-01 van de 
politiezone Kempenland. 

 
 De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur.  

 
4. Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van Limburg van 29 november 

2018 houdende de goedkeuring van de begroting 2019 van de politiezone 
Kempenland.   

 
 De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur.  

 
 

LOGISTIEK 

 
5. Wijze van gunning, vaststellen van de voorwaarden, goedkeuring bestek en raming 

voor de leasing van 3 combi’s.  
 
 De politiezone gaat voor haar interventiecombi’s telkens over tot leasing van de voertuigen.  
 Het betreft een operationele leasing met een duur van vier jaar.  
 De voorwaarden en de technische bepalingen werden opgenomen in het bestek met ref.: 

RC2019/030.  
 De raad geeft eenparig haar goedkeuring.   

 
 

PERSONEEL 

 
6. Operationeel personeel. Vacantverklaring van twee functies van inspecteur in de 

dienst recherche via een volgende mobiliteitsronde.  
 
 De politiezone wenst over te gaan tot de aanwerving van twee inspecteurs in de dienst 

recherche. 
 Het budget werd voorzien in de begroting 2019. 
 De raad wordt verzocht om deze functies vacant te verklaren in een volgende mobiliteitsronde.  
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 De raad keurt eenparig goed.  
 

7. Operationeel personeel. Vacantverklaring van een functie van inspecteur in de 
dienst operaties via een volgende mobiliteitsronde.  

 

 De politiezone wenst over te gaan tot de aanwerving van een inspecteur in de dienst 
operaties.  

 Deze aanwerving wordt gefinancierd met het vrijgekomen budget van inspecteurs die werken 
met verminderde prestaties.  

 De raad keurt eenparig goed.  
 

8. Operationeel personeel. Vacantverklaring van een functie van hoofdinspecteur in 
de dienst operaties. 

 
 De politiezone wenst over te gaan tot de aanwerving van een hoofdinspecteur in de dienst 

operaties. 
 Eén van de hoofdinspecteurs zal de opleiding tot officier gaan volgen.  
 Hij wordt via de mobiliteit vervangen door een hoofdinspecteur.  
 Budget voorzien in de begroting 2019. 
 De raad keurt eenparig goed.  
 
9. Calog personeel. Vacantverklaring van een contractuele betrekking in het niveau C 

– 80% - met een vervangingscontract van onbepaalde duur.  
 

 De politiezone wenst over te gaan tot de aanwerving van een calog personeelslid via een 
contractuele betrekking in het niveau C – 80% - met een vervangingscontract van onbepaalde 
duur.  

 Deze aanwerving werd voorzien in het budget 2019 van de politiezone. 
 De raad keurt eenparig goed.  

 
 
GESLOTEN ZITTING 
 

PERSONEEL 

 
 

10. Operationeel personeel. Toekenning van een non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering. Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 6 november 
2018.  

 
 Een inspecteur heeft op 16 oktober 2018 een aanvraag ingediend voor een non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering. En dit vanaf 1 januari 2019. 
 Het politiecollege heeft in de vergadering van 6 november 2019 hieraan goedkeuring verleend.  
 De raad wordt verzocht om het besluit van het college te bekrachtigen.  
 De raad keurt eenparig goed.  

 
11. Operationeel personeel. Toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid en 

vaststelling van een jaarrente van een inspecteur ten gevolge van een 
arbeidsongeval.   

 
 Een inspecteur heeft ten gevolge van een arbeidsongeval op 25 juni 2016 van de medische 

dienst een blijvende arbeidsongeschiktheid van 1% bekomen. 
 De raad wordt verzocht om deze blijvende arbeidsongeschiktheid en de jaarrente goed te 

keuren. 
 De raad keurt eenparig goed.  

 


