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De politieraad kan ten vroegste geïnstalleerd worden op maandag 4 februari 2019. 

De politieraad kan niet geinstaleerd worden voor de éénendertigste dag nadat de bestendige 

deputatie de verkiezingsuitslag van de gemeenten van de politiezone ontvangen heeft. (art 20, 

lid 1 WGP). 

UITNODIGING POLITIERAAD & DAGORDE VAN DE POLITIERAAD:  

WOENSDAG 13 maart 2019 

Het politiecollege van de zone regio Rhode & Schelde heeft de eer U uit te nodigen op de politieraad van: 

Datum en uur Woensdag 13 maart 2019 om 19.00 uur 

Plaats van vergadering Gemeentehuis Merelbeke 

 
 

Artikel 3 van het Reglement van Inwendige Orde, zoals goedgekeurd in de politieraad van 19 februari 

2014 

§ 3. De politieraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zitting hebbende 

politieraadsleden aanwezig is.  

De politieraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 

een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de 

onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.  

In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de 

bepalingen van dit artikel overgenomen.  

Voor de tweede vergadering blijft evenwel de normale uitnodigingstermijn van toepassing.

 
  

Lokale Politie Regio Rhode & Schelde 
Destelbergen – Melle – Merelbeke – Oosterzele 
Code 5418 
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Fax: 
E-mail: 

Yves. Asselman 
09 363 71 71 
09 363 71 91 
yves.asselman@police.belgium.eu 
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DAGORDE VAN DE POLITIERAAD 

Woensdag 13 maart 2019 

Gemeentehuis Merelbeke 

 Na de politieraad vindt een receptie plaats ter ere van de gepensioneerden alsook voor de nieuwe 
samenstelling van de politieraad. (fotosessie) 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Kennisgeving van de aanstellingen voor de functie van voorzitter en 

ondervoorzitter van het politiecollege voor de nieuwe legislatuur. 

2. Kennisname verkiezingsuitslagen leden politieraad. 

3. Kennisname van de geloofsbrieven. 

4. Installatie en eedaflegging van de effectieve leden ( en opvolgers). 

5. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de politieraad. 

6. Vaststelling van de presentiegelden van de politieraadsleden en goedkeuring van 

de overeenkomst voor de berekening van de presentiegelden door het Sociaal 

Secretariaat van de Geïntegreerde politie. 

7. Kennisgeving van de jaarplanning 2019. 

8. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 28 november 2018. 

9. Goedkeuren van de delegatiebevoegdheid naar het politiecollege voor 

aanwervingen en benoemingen. 

10. Goedkeuring van de delegatiebevoegdheid naar het politiecollege voor het 

goedkeuren van aankopen en het gunnen tot een bedrag van 30.000€ in de 

buitengewone dienst. 

11. Goedkeuring van de toetreding van de Politiezone Regio Rhode & Schelde tot de 

TMVS CREAT-Farys. 

12. Vaststelling van de resultaten van de begrotingsrekening van het dienstjaar 2018. 

13. Goedkeuring van de vacant verklaring, via mobiliteit, van een betrekking niveau B 

– zonale steundienst (vervanging van personeelslid wegens vertrek via mobiliteit). 

14. Goedkeuring van de vacant verklaring, via mobiliteit, van een betrekking niveau C 

– zonale steundienst (vervanging van een personeelslid ingevolge pensionering 

H.C). 
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15. Goedkeuring van de vacant verklaring, via mobiliteit, van een betrekking niveau C 

– zonale steundienst (vervanging van een personeelslid ingevolge pensionering 

L.L). 

16. Goedkeuring van drie vacatures, via de aspirantenmobiliteit, inspecteurs van 

politie voor de dienst interventie. 

17. Goedkeuring van de vacature voor 1 inspecteur dienst wijk, mobiliteitsscylus 

2019-02/2019-03. 

18. Goedkeuring van 2 vacatures, via externe werving, van 2 contractuele 

aanstellingen niveau C in het kader van de VVO 

(verkeersveiligheidsovereenkomst). 

19. Goedkeuring van de aankoop en de wijze van gunning van informaticamateriaal. 

20. Goedkeuring van de aankoop en de wijze van gunning van elektrische wijkfietsen 

via Fluvius raamcontract. 

21. Goedkeuring van de aankoop en de wijze van gunning van het persceel ANPR 

camera’s, overlast- en bewakingscamera’s, fase 1,2 en 3 van het project Havik, op 

het grondgebied van de politiezone Regio Rhode & Schelde. 

22. Eedafleggingen van 2 operationele personeelsleden van de politiezone. 

 

De dossiers liggen ter inzage bij hoofdcommissaris Yves Asselman, Driekoningenplein 20 te 9820 

Merelbeke.(Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71) 

 

 

Namens het politiecollege, 

 

Yves Asselman,  

Hoofdcommissaris.-.Korpschef  

Dirk De Maeseneer 

Burgemeester – 

Voorzitter 
 


