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Onderwerp: Agenda politieraad 

 

 

Het politiecollege nodigt u uit op de volgende vergadering van de politieraad. Deze vindt plaats op woensdag 24 

oktober 2018 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochristi, Dorp-West 52.  

 

Agenda: 

Openbare Zitting: 

1. Goedkeuring notulen 5 september 2018 – beslissing  

2. Goedkeuring jaarrekening 2017 – kennisgeving   

3. Mobiliteit 2018-04 – vacante plaatsen – beslissing 

4. Aspirantenmobiliteit 2018-02 – vacante plaatsen – beslissing  

 

Geheime Zitting: 

5. Benoeming inspecteur Team Interventie – beslissing  

6. Benoeming inspecteur Team Interventie – beslissing  

7. Interne verschuiving Team Wijk – kennisgeving 

 

Met de meeste hoogachting, 

Namens het politiecollege,  

De voorzitter,          

DESWAENE Yves         
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Toelichting politieraad 24 oktober 2018 

 

Openbare zitting: 

 

1. Goedkeuring notulen 5 september 2018 – beslissing  

 

2. Goedkeuring jaarrekening 2017 – kennisgeving  

Het administratief toezicht keurt de jaarrekening 2017 goed. 

 

3. Mobiliteit 2018-04 – vacante plaatsen – beslissing 

Er wordt voorgesteld volgende plaatsen vacant te verklaren in de mobiliteit 2018-04: 

• 4 inspecteurs voor het Team Interventie (naar aanleiding van mobiliteit) 

• 3 hoofdinspecteurs voor het Team Interventie (naar aanleiding van mobiliteit en interne verschuiving) 

• 2 inspecteurs voor het Team Wijk (naar aanleiding van mobiliteit en sociale promotie tot hoofdinspecteur) 

De vacante plaatsen betreffen uitsluitend vervangingen van bestaand personeel.  

 

4. Aspirantenmobiliteit 2018-02 – vacante plaatsen – beslissing  

In de mobiliteit 2018-02 werden vijf plaatsen voor inspecteur vacant verklaard, zonder resultaat. Bijgevolg wordt 

voorgesteld om de vijf betrekkingen vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteur 

voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt georganiseerd. Indien die 

betrekkingen niet worden ingevuld, zullen die via een ambshalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse 

Zaken worden ingevuld. 

 

 

Geheime Zitting: 

 

5. Benoeming inspecteur Team Interventie – beslissing  

 

6. Benoeming inspecteur Team Interventie – beslissing  

 

7. Interne verschuiving Team Wijk – kennisgeving  

 

 


