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DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2019 

 

Lijst van de behandelde punten met een beknopte omschrijving 

 

Openbare zitting 

 

1. Toelichting GAS door de provinciaal ambtenaar 

De werking van de gemeentelijke administratieve sancties GAS wordt toegelicht door 

de provinciaal sanctionerend ambtenaar en diensthoofd-jurist. 

 

2. Goedkeuring notulen politieraad 26 februari 2019 

De notulen van de politieraad van 26 februari 2019 wordt goedgekeurd. 

 

3. Goedkeuring jaarrekening 2018 

De politieraad keurt de jaarrekening 2018 goed. 

 

4. Begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2019 

De politieraad keurt de begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2019 goed. 

 

5. Goedkeuring lastenboek en wijze van gunnen: aankoop airco hoofdkantoor PZ 

HANO 

De politieraad keurt het lastenboek goed en machtigt het politiecollege deze opdracht 

te gunnen. 

 

6. Goedkeuring lastenboek en wijze van gunnen: aankoop verkeersparka’s 

operationeel personeel 

De politieraad keurt het lastenboek goed te keuren en machtigt het politiecollege 

deze opdracht te gunnen. 

 

7. Vacant stellen van één plaats van commissaris van politie 

De politieraad stelt één functie van commissaris van politie vacant in de 

mobiliteitscyclus 2019-03. 

De aanwerving van de commissaris van politie kan dan gebeuren in het najaar 2019 

met effectieve indiensttreding op 1 januari 2020. 

 



8. Fusie politiezones – stand van zaken 

De stand van zaken betreffende de fusie van de politiezones wordt toegelicht door de 

voorzitter. 

9. Vervanging voorzitter politieraad: vraag politieraadslid 

De voorzitter van het politiecollege of zijn vervanger (art 23, 3de lid Wet op De 

Geïntegreerde politie) zit de politieraad voor. Het is dus niet mogelijk om het 

voorzitterschap van de politieraad over te dragen aan een politieraadslid. (art 88 NGW) 

 

Besloten zitting 

 

10. Waarnemend korpschef met ingang van 1 september 2019: kennisgeving 

De huidige korpschef zal op 1 september 2019 met rustpensioen gaan. De functie van 

korpschef werd tot tweemaal toe vacant verklaard maar er waren geen kandidaten 

voor de functie. 

Het politiecollege van 16 mei 2019 heeft beslist, intern het korps, met ingang van 1 

september 2019 één van de officieren aan te stellen als waarnemend korpschef 

 

11. Vrijwillig ontslag inspecteur van politie kennisgeving 

De politieraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van één inspecteur van politie. 

 

Openbare zitting 

 

12. Presentatie jaarcijfers 2018 

De korpschef stelt de jaarcijfers 2018 voor. 

 

Namens de politieraad 

 

De secretaris       De voorzitter 

Vera Vaes       Frank Smeets 

 


