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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 31 maart 2021 om 19.00 uur 

Plaats van vergadering Via Teams vanuit commissariaat Merelbeke 

 

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.
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DAGORDE VAN DE POLITIERAAD 

Woensdag 31 maart 2021 

Via Teams opgestart vanuit commissariaat Merelbeke 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 27 januari 2021. 

2. Vaststelling van de jaarrekening 2020. 

3. Kennis van de aanvraag voor de hernieuwing van het mandaat van de korpschef. 

4. Ontslag van politieraadslid Mestdagh An-Sofie en installatie en eedaflegging van 

opvolger dhr. Lachaert Egbert. 

5. Ontslag van politieraadslid De Vlaminck John en installatie en eedaflegging van de 

opvolger dhr. Mortier Guido. 

6. Stand van zaken aanstelling DPO (data protection officer). 

7. Stand van zaken corona. 

BESLOTEN ZITTING 
8. Kennisgeving van het definitief pensioen van een operationeel personeelslid met 

ingang op 01/05/2021. 

9. Vraag tot goedkeuring van de blijvende arbeidsongeschiktheid van een 

personeelslid. 

 

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

Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke (Graag na afspraak op: 09/363.71.71). 

 

BIJLAGEN: 

1. Voorbereiding/toelichting van de politieraad van 31 maart 2021 

2. Notulen van de politieraad van 27 januari 2021 

3. De begrotingsrekening 2020 + financieel verslag 

4. Aanvraag mandaatverlenging korpschef en opdrachtbrief 

 

Namens het politiecollege, 

 

Yves Asselman,  

Hoofdcommissaris.-.Korpschef  

  Dirk De Maeseneer 

Burgemeester-Voorzitter 

 


