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Onderwerp: Agenda politieraad 23-10 

 

Het politiecollege nodigt u uit op de vergadering van de politieraad. Deze vindt plaats op woensdag 23 oktober 

2019 om 19u in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochristi, Dorp-West 52.  

 

De zitting start met de huldiging van a-hinp Bart Verhoeven – hij ontvangt de bronzen medaille van het Carnegie 

Hero Fund. 

 

Agenda: 

Openbare Zitting: 

1. Eedaflegging nieuwe medewerkers 

2. Goedkeuring notulen 13 juni 2019 – beslissing  

3. Goedkeuring begrotingswijziging en wijziging personeelsformatie door administratief toezicht – kennisgeving  

4. Beslissingen politiecollege – kennisgeving  

5. Wijze van gunnen vervanging dienstvoertuigen – beslissing  

6. Mobiliteitscyclus 2019/04. Vacant verklaren van 2 betrekkingen in het operationeel kader – beslissing  

7. Aspirantenmobiliteit 2019/02. Vacant verklaren van 2 betrekkingen in het operationeel kader – beslissing   

8. Externe werving. Vacant verklaren van 1 betrekking in het Calog kader – beslissing  

9. Opdrachtbrief van de korpschef en goedkeuring Zonaal veiligheidsplan 2020-2025 door ZVR – kennisgeving   

10. Actua – stand van zaken door de voorzitter 

 

Geheime Zitting: 

11. Toekennen rente na blijvende ongeschiktheid – beslissing  

 

 

Met de meeste hoogachting, 

Namens het politiecollege,  

De voorzitter,          

DESWAENE Yves         
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Toelichting politieraad 23 oktober 2019 
 

Openbare zitting: 
 

1. Eedaflegging nieuwe medewerkers 
Volgende personeelsleden leggen de eed af in handen van de voorziter: 

• Hinp Steve Den Broeder, lid van het Team Interventie sinds 1 juli 2019; 

• Inp Tommy Hansens, lid van het Team Interventie sinds 1 juli 2019; 

• Inp Michiel Anseeuw, lid van het Team Interventie sinds 1 juli 2019; 

• Inp Gertjan Claus, lid van het Team Interventie sinds 1 juni 2019; 

• Inp Enya De Paepe, lid van het Team Interventie sinds 1 juli 2019; 

• Inp Elke Smet, lid van het Team Interventie sinds 1 juni 2019; 

• Inp Rienert Torreele, lid van het Team Interventie sinds 1 juni 2019; 

• Inp Niels Snoeck, lid van het Team Interventie sinds 1 oktober 2019; 

• Inp Karen Bultinck, lid van het Team Interventie sinds 1 oktober 2019; 

• Inp Tino Ladika, lid van het Team Wijk sinds 1 oktober 2019; 

• Inp Channi Blanckaert, lid van het Team Wijk sinds 1 oktober 2019. 
 

2. Goedkeuring notulen 13 juni 2019 – beslissing  
 

3. Goedkeuring begrotingswijziging en wijziging personeelsformatie door administratief toezicht – kennisgeving  
Het administratief toezicht keurde zowel de begrotingswijziging 1 en 2 van 2019 als de wijziging van de 
personeelsformatie goed. 
 

4. Beslissingen politiecollege – kennisgeving  
 

5. Wijze van gunnen vervanging dienstvoertuigen – beslissing  
Aan de politieraad wordt gevraagd de wijze van gunnen voor de leasing van 5 voertuigen verdeeld over 4 
percelen vast te leggen. Er wordt voorgesteld te werken met de openbare procedure. Het betreft 3 
personenwagens met anonieme politie-ombouw, 1 bestelwagen omgebouwd tot herkenbare politiecombi en 
1 semi-anoniem (personenwagen) voertuig met ANPR-camera's. Vier voertuigen moeten worden vervangen 
omdat ze einde leasingtermijn zijn, één voertuig vervangt een voertuig in eigendom. De voertuigen kunnen door 
de leasingmaatschappijen worden verworven via het Federaal Raamcontract voor voertuigen, wat een fikse 
besparing inhoudt.  
In de papieren bijlagen wordt een samenvattend bestek voorzien. Het volledige bestek is digitaal beschikbaar. 
 

6. Mobiliteitscyclus 2019/04. Vacant verklaren van 2 betrekkingen in het operationeel kader – beslissing  
Naar aanleiding van de mobiliteit van 2 personeelsleden van het Team Interventie naar het Team Lokale 
Recherche worden 2 ambten inspecteur voor het Team Interventie vacant verklaard. 
 

7. Aspirantenmobiliteit 2019/02. Vacant verklaren van 2 betrekkingen in het operationeel kader – beslissing  
De politieraad van 13 juni 2019 verklaarde 2 ambten vacant van inspecteur voor het Team Interventie in de 
mobiliteit 2019/03. Deze oproep leverde echter geen kandidaten op. Bijgevolg wordt voorgesteld om volgende 
betrekkingen vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteur voorbehouden 
mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt georganiseerd: 

• 2 inspecteurs Team Interventie 
Indien de betrekkingen niet worden ingevuld, zullen deze via een ambshalve aanwijzing door de Minister van 
Binnenlandse Zaken worden ingevuld. 
 

8. Externe werving. Vacant verklaren van 1 betrekking in het Calog kader – beslissing  
De politieraad van 13 juni 2019 verklaarde 1 ambt vacant van Consulent communicatie en strategische analyse 
in de mobiliteit 2019/03. Deze oproep leverde echter geen kandidaten op. Bijgevolg wordt voorgesteld om de 
betrekking extern vacant te verklaren op voorstel van het politiecollege. 
 

9. Opdrachtbrief van de korpschef en goedkeuring Zonaal veiligheidsplan 2020-2025 door ZVR – kennisgeving  
De korpschef licht de opdrachtbrief toe, zoals voorzien in art 72 van de wet van 26 april 2002 over de essentiële 
elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten. Daarnaast werd ook het zonaal 
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veiligheidsplan goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad op 6 september 2019. Het zonaal veiligheidsplan is 
digitaal beschikbaar. Een papieren versie ontvangt u op aanvraag.  
 

10. Actua – stand van zaken door de voorzitter 
 

Geheime zitting: 
 

11. Toekennen rente na blijvende ongeschiktheid – beslissing  
 


