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Onderwerp: Agenda politieraad 02-07-2018 

 

Het politiecollege nodigt u uit op de volgende vergadering van de politieraad. Deze vindt plaats op maandag 2 juli 

2018 om 18u in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochristi, Dorp-West 52.  

 

Agenda: 

Openbare Zitting: 

1. Goedkeuring notulen 18 april 2018 – beslissing  

2. Goedkeuring jaarrekening 2016 – kennisgeving   

3. Goedkeuring eindrekening 2016 – kennisgeving  

4. Begrotingswijziging 2018-1 en 2018-2 – beslissing  

5. Wijze van gunnen aankoop ICT-materiaal – beslissing  

6. Wijze van gunnen aankoop munitie – beslissing  

7. Wijze van gunnen aankoop zonwering politiehuis Lochristi – beslissing  

8. Mobiliteit 2018-03 – vacante plaatsen – beslissing 

 

Geheime Zitting: 

9. Wijziging benoemingsdatum inspecteur – beslissing  

10. Valorisatie anciënniteit – beslissing  

11. Interne verschuiving Team Verkeer en Mobiliteit – kennisgeving 

12. Benoemen inspecteur Team Lokale Recherche – beslissing  

 

Met de meeste hoogachting, 

Namens het politiecollege,  

De voorzitter,          

DESWAENE Yves         
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Toelichting politieraad 2 juli 2018 

 

Openbare zitting: 

 

1. Goedkeuring notulen 18 april 2018 – beslissing  

 

2. Goedkeuring jaarrekening 2016 – kennisgeving  

Het administratief toezicht keurt de jaarrekening 2016 goed. 

 

3. Goedkeuring eindrekening 2016 – kennisgeving  

Het administratief toezicht keurt de eindrekening van de heer Filip De Kegel goed. 

 

4. Begrotingswijziging 2018-1 en 2018-2 – beslissing  

De begrotingswijziging vertoont volgende resultaten: 

1. Gewone dienst: 

Gewone ontvangsten  9.785.227,91 

Gewone uitgaven 9.853.702,77 

Ontvangsten “Vorige dienstjaren” 258.627,62 

Uitgaven “Vorige dienstjaren” 15.691,00 

Uitgaven overboekingen 610.885,00 

Resultaat begrotingsrek “Vorige dienstjaren”  445.326,38 

Geraamd resultaat begroting 2018 8.903,14 

 

2. Buitengewone dienst: 

Buitengewone ontvangsten  0,00 

Buitengewone uitgaven 606.585,00 

Buitengewone uitgaven “Vorige dienstjaren” 4.300,00 

Buitengewone  ontvangsten “Vorige dienstjaren” 0,00 

Ontvangsten overboekingen 610 885,00 

Resultaat begrotingsrek “Vorige dienstjaren” 0,00 

Algemeen begrotingsresultaat 2018 0,00 

 

5. Wijze van gunnen aankoop ICT-materiaal – beslissing  

De politiezone wenst te investeren in volgend ICT-materiaal:  

• Aankoop (vernieuwing) Citrix licenties  

• Aankoop Ufed cloud analyser  

• Aankoop 5 laptops mobile office  

• Aankoop 2 laserjet printers mobile office  

• Aankoop licentie windows server 2016 standaard  

De totale aankoop wordt geraamd op 32.600 EUR (excl. BTW). 

 

6. Wijze van gunnen aankoop munitie – beslissing  

Om de jaarlijkse schietbeurten te kunnen uitvoeren dient de politiezone te beschikken over een 

bepaalde hoeveelheid munitie. Er wordt een gunning gevraagd voor een periode van 48 maanden voor 

een totaal van 60 000 patronen op basis van een jaarlijks geschat verbruik van 20 000 patronen. Er zal 

gewerkt worden via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De totale aankoop wordt 

geraamd op 16.000 EUR (incl. BTW). 
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7. Wijze van gunnen aankoop zonwering politiehuis Lochristi – beslissing  

Langs de oostkant (kant kerkhof) van het nieuw gedeelte van ons politiehuis in de Dekenijstraat te Lochristi zijn 

grote raampartijen. Niettegenstaande zonwerend glas en lamellen langs de binnenkant, loopt de temperatuur in 

de bureaus, tijdens zonnige en warme dagen, hoog op. Aanpassing van het debiet van de verluchting en 

nachtkoeling leverde weinig of geen resultaat op. 

Er wordt voorgesteld om externe zonwering te voorzien door gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. De aankoop wordt geraamd op 30.000 EUR (incl. BTW). 

 

8. Mobiliteit 2018-03 – vacante plaatsen – beslissing  

Naar aanleiding van de mobiliteit van een hoofdinspecteur van het Team Wijk wordt 1 plaats vacant verklaard in 

de mobiliteit 2018-03. 

 

 


