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Onderwerp: Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 22 december 2021 
  

Dossierbeheerder(s) : Hoofdcommissaris Ivo Vereycken Tel: 03 444 00 03 
 

 
Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA vergadert over de hierna vermelde 

agenda op woensdag 22 december 2021 om 20.30 uur in de vergaderzaal “Het Arendsnest” op de eerste 

verdieping van het hoofdcommissariaat te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 43a.  

Vanaf heden liggen de dossiers ter inzage op het secretariaat van de korpschef op de eerste verdieping van 

het hoofdcommissariaat van de politiezone. De dossiers kunnen er tijdens de kantooruren geraadpleegd 

worden. 

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting: 

1. Politieraad HEKLA 20 oktober 2021 – ontwerpverslag – goedkeuring; 
2. Begrotingswijziging nr 1 van 2021 - goedkeuring; 
3. Begroting 2022 – goedkeuring; 
4. Openbare verkoop van grond en gebouwen op de Duffelsesteenweg 165 te Kontich – goedkeuring 

verkoop en verkoopprijs; 
5. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone HEKLA over de 

agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 
22.12.2021; 

6. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone HEKLA over de 

agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu en veiligheid van 

22.12.2021 

7. Nieuwe drempelbedragen overheidsopdrachten PZ HEKLA – goedkeuring; 
8. Overheidsopdrachten: levering van politionele basiskledij – goedkeuring raming en vaststelling 

gunningswijze; 
9. Overheidsopdrachten: algemeen dagelijkse en periodieke schoonmaak en onderhoud van het 

hoofdcommissariaat PZ HEKLA – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze; 
10. Overheidsopdrachten: aankoop van twee nieuwe voertuigen (Type Volkswagen Tiguan) – 

goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze; 
11. Overheidsopdrachten: aankoop van 55 laptops – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze. 
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Te bespreken agendapunten tijdens de gesloten zitting: 

Eén agendapunt. 

 

 

 

 

  

Ivo Vereycken 
korpschef 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 


