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Beknopte lijst besluiten – Bekendmaking aan de bevolking 

 
           
POLITIERAAD  

 
16 november 2021 

 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 

ADMINISTRATIEF 

 
0. Goedkeuring online vergadering van de politieraad.  
▪ De raad gaat over tot de goedkeuring, met 18 stemmen voor en 1 stem tegen, wat betreft het 

online vergaderen n.a.v. de Corona pandemie.  
 

1. Notulen van de vergadering van de politieraad van 14 september 2021. 

▪ De notulen van de vergadering van de raad van 14 september 2021 worden voorgelegd ter 
goedkeuring.  

▪ De raad geeft unaniem goedkeuring.  
 
2. Politiefusie – stand van zaken.  
▪ De voorzitter geeft een stand van zaken.  
▪ De raad neemt kennis.  

 
 

FINANCIEEL 

 
3. Begrotingswijziging nr. 2021-01 in gewone en buitengewone dienst.  
▪ De bijzondere rekenplichtige geeft een toelichting bij de begrotingswijziging nr. 2021-01 in 

gewone en buitengewone dienst.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  
 
4. Begroting politiezone Kempenland voor het dienstjaar 2022. 
▪ De bijzondere rekenplichtige geeft een toelichting bij de begroting van de politiezone voor het 

dienstjaar 2022. 
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  
 
 

PERSONEEL 

 
5. Vacantverklaring van een functie van inspecteur van politie binnen de dienst 

recherche via de werfreserve van de mobiliteitsronde 2021-03. 
▪ Een inspecteur-rechercheur volgt sinds 1-10-2021 de opleiding tot hoofdinspecteur.  
▪ Hij kan vervangen worden door een inspecteur vanuit de werfreserve van de mobiliteitsronde 

2021-03.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  
 
6. Vacantverklaring van de functie van hoofdinspecteur binnen de dienst operaties via 

een volgende mobiliteitsronde. 
▪ Door interne verschuiving komt er in de dienst operaties een plaats vacant van hoofdinspecteur.  
▪ Deze plaats kan worden ingevuld via een volgende mobiliteitsronde.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring. 
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GESLOTEN ZITTING 
 
 

PERSONEEL 

 
7. Consolidatie 9 arbeidsongevallen. 
▪ De arbeidsongevallen van 9 personeelsleden werden geconsolideerd.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  
 

 


