
   

    Namens het politiecollege, 
Op bevel: 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
de woorden ‘90’ en ‘voor de … maal’ schrappen behalve wanneer de raad voor de tweede 
of derde maal wordt bijeengeroepen ; in dit geval moet ‘87’ geschrapt worden. 

Politiezone 
K-L-M 

 
BIJEENROEPING  

van de  
POLITIERAAD 

 
Wet van 7 december 1998 

tot organisatie  
van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus 
 
Uittreksel uit de gemeentewet : 
 
Art.87 - Behalve in spoedeisende gevallen geschiedt de 
oproeping schriftelijk en aan huis, tenminste zeven vrije 
dagen voor de dag van de vergadering; zij vermeldt de 
agenda.  Deze termijn wordt evenwel tot twee vrije dagen 
teruggebracht voor de toepassing van artikel 90, derde lid. 
 
Art.88 - De burgemeester of hij die hem vervangt zit de 
gemeenteraad voor.  De vergadering wordt door de 
voorzitter geopend en gesloten. 
 
Art.90 - De gemeenteraad kan geen besluit nemen, indien 
niet de meerderheid van de zittinghebbende leden 
aanwezig is.  De raad kan echter, indien hij tweemaal 
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal is 
opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht 
het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen en besluiten over onderwerpen die voor de 
derde maal op de agenda voorkomen.  De tweede en 
derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 87, en er moet vermeld worden 
of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal 
geschiedt; bovendien moeten de bepalingen van de twee 
vorige leden in de derde oproeping woordelijk worden 
opgenomen. 
 
Art.97 - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag 
niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel 
gevaar zou kunnen opleveren.  Tot spoedbehandeling kan 
niet worden besloten dan door ten minste twee derden 
van de aanwezige leden; de namen van die leden worden 
in de notulen vermeld.  Elk voorstel dat niet op de agenda 
voorkomt, moet uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering 
overhandigd worden aan de burgemeester of aan degene 
die hem vervangt; het moet vergezeld zijn van een 
verklarende nota of van elk document dat de raad kan 
voorlichten. 
 
Art.99 - De besluiten worden bij volstrekte meerderheid 
van stemmen genomen; bij staking van stemmen is het 
voorstel verworpen. 
Art.100 - De leden van de gemeenteraad stemmen 
mondeling.  Het reglement van orde kan een regeling 
invoeren die gelijkwaardig is met een mondelinge 
stemming.  Alleen de voordrachten van kandidaten, 
benoemingen tot ambten, terbeschikkingstellingen, 
preventieve schorsingen in het belang van de  dienst, en 
tuchtstraffen geschieden bij geheime stemming en 
eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen.  De 
voorzitter, voor zover hij lid is van de raad, stemt het 
laatst. 
 
Art.101 - Indien bij de benoeming of de voordracht van 
kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen 
bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de 
kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.  Te 
dien einde maakt de voorzitter een lijst op met tweemaal 
zoveel namen als er benoemingen of voordrachten 
moeten geschieden.  De stemmen kunnen alleen 
uitgebracht worden op de kandidaten die op deze lijst 
voorkomen.  De benoeming of de voordracht geschiedt 
bij meerderheid van stemmen.  Bij staking van stemmen 
heeft de oudste kandidaat de  voorkeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPENBARE ZITTING 

01 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

02 Begrotingswijziging 1/2020 

03 Onderhoudscontract voor draagbare radiopostjes 

04 Goedkeuring bestek, wijze van gunning en raming voor de verbouwing 
van onze onthaalruimte 

05 Vraag tot delegatie voor de aankoop van een tweedehands voertuig 
voor het vervoer van de flitsapparatuur 

06 Instappen op raamovereenkomst Telecom van de Vlaamse Overheid 

07 Gebruik camera’s binnen PZ K-L-M 

08 Openstellen 3 functies INP toezicht- en interventiedienst via 
aspirantenmobiliteit (categorie C) 

GEHEIME ZITTING 

  
 

 

Londerzeel, 7 september 2020 
 
 

Het Politiecollege van de politiezone bestaande uit de gemeenten Kapelle-

op-den-Bos, Londerzeel en Meise, verzoekt de leden van de Politieraad 

voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 17 september 

2020 om 20:00 stipt in de vergaderzaal van het politiehuis, Reigerstraat 3, 

1840 Londerzeel. 

AGENDA 
 


