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UITNODIGING POLITIERAAD & DAGORDE VAN DE POLITIERAAD:  

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

Datum en uur Woensdag 29 september 2021 om 19.00 uur 

Plaats van vergadering Commissariaat Merelbeke en via TEAMS 

 

De algemeen directeurs van de respectievelijke gemeenten worden vriendelijk 

verzocht om deze dagorde aan te brengen ad-valvas. 
 

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

Woensdag 29 september 2021 

Hoofdcommissariaat Merelbeke en via Teams 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 30 juni 2021. 

2. Kennisgeving van de benoeming en de eedaflegging van 1 inspecteur ten behoeve 

van de interventiedienst. 

3. Kennisgeving van de benoeming en de eedaflegging van 1 assistent niveau c 

verkeersveiligheidsovereenkomst ten behoeve van het centraal 

onthaal/personeelsdienst/opdrachten verkeer. 

4. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze van bestek 03-

2021/RR&S: samenwerking met een bestaande organisatie voor de detachering 

van 2 FTE drugpreventiemedewerker ten behoeve van de politiezones 

Wetteren/Laarne/Wichelen en Regio Rhode & Schelde (vernieuwing) via 

openbare procedures. 

5. Voorstelling van de werking van de teams Verkeer & HIT. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

 

6. Gemotiveerd advies over de hernieuwing van het mandaat van de korpschef. 

7. Goedkeuring van de blijvende arbeidsongeschiktheid van een operationeel 

personeelslid. 

 

De dossiers zijn beschikbaar op Teams, en indien nodig ter inzage op het hoofdcommissariaat,, 

Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke.  

(Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71). 
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Namens het politiecollege, 

 

Yves Asselman,  

Hoofdcommissaris.-.Korpschef  

Dirk De Maeseneer 

Burgemeester – Voorzitter 

 


