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Zitting van 15 februari 2022 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN 

 
Openbare Zitting : 

 

1.Kennisname besluit van de voorzitter – digitale politieraad in het kader van de Covid19 maatregelen 

 

De politieraadsleden nemen kennis van het besluit van de voorzitter om digitaal te vergaderen. 
 

2.Ontslag van leden van de politieraad. 

 

De politieraad neemt kennis van het ontslag als van de leden, Eeckhout, Beyaert en De Rycke. 

 

3.Eedaflegging van nieuwe politieraadsleden in handen van de voorzitter. 

 

In handen  van de voorzitter leggen de heren Sprangers, Malfroot en Martens de eed af. 

 

4.Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad. 

 

Het verslag van de politieraad van 25 november 2021 wordt eenparig goedgekeurd. 
 

5.Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de toezichthoudende overheid.  

 

De politieraad neemt kennis van het schrijven van de Gouverneur van 20 januari 2021 waar de jaarrekening wordt vastgesteld. 

 

6.Kennisgeving van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begrotingswijziging 2021. 

 

Bij schrijven van de Gouverneur  van 16 en 20 december 2021 worden de begrotingswijzigingen 1&2 en 3 goedgekeurd. 

 

7.Kennisgeving van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid. 

 

De begroting 2022 werd bij schrijven van 20 januari 2022 goedgekeurd door de Gouverneur. 

 

8.Kennisgeving van de goedkeuring van de personeelsformatiewijziging door de toezichthoudende overheid. 

 

In het kader van het federaal toezicht keurde de Gouverneur de personeelsformatiewijziging goed. 

 

9.Vacantverklaring – Aanwerving van 4 inspecteurs, basiskader interventiepolitie. 

 

Na goedkeuring van de personeelsformatiewijziging worden 4 plaatsen voor inspecteur interventie, vacant verklaard. 

 
10.Intrekking van het besluit van de politieraad van 25 november 2021  - Vacantverklaring  inspecteur, basiskader, 

wijkpolitievervangen door vacantverklaring inspecteur, interventiepolitie. 

 

Overwegende dat één inspecteur van de interventiepolitie naar de wijk Nazareth wenst te gaan, kan haar plaats worden vacant 

verklaard. 
 

11.Goedkeuring  van de wijze van gunnen – Operationele leasing van een interventievoertuig. 

 

Via een mini competitie georganiseerd door Creat, wordt de vervanging van een interventievoertuig door middel van een operationele 

leasing, goedgekeurd. 

 
12. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van kantoormeubilair voor het nieuwe hoofdcommissariaat. 

 

In de begroting 2022 werd een budget van 300.000€ voorzien voor de aankoop van kantoormeubilair. Er zal een beroep worden 
gedaan op de aankoopcentrale van Creat. 

 

13.Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van informaticamateriaal voor het nieuwe hoofdcommissariaat. 

 

De raming van 50.000€, 80.000€, 4.500€, 4.500€, 15.000€ en 55.000€ wordt goedgekeurd voor respectievelijk de aankoop van 

netwerkapparatuur, multimedia, software voor de sleutelkasten, aansluiting van de HILDE lijn, aanpassing van het back up systeem en 
versterking van de dekking van de mobiele telefonie. Deze bedragen zijn voorzien in de begroting 2022. 

 

 



14.Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van fitness apparatuur voor het nieuwe hoofdcommissariaat. 

 

Via de procedure van de aanvaarde factuur zal fitness-apparatuur worden aangekocht voor het nieuwe hoofdcommissariaat. De raming 

van 10.000€ wordt goedgekeurd. 
 

15.Goedkeuring van het bestek en  de wijze gunnen- Uitbreiding van de sleutelkast en aankoop van wapenlockers voor het 

nieuwe hoofdcommissariaat. 

 

Voor de uitbreiding van de sleutelkast wordt de raming van 16.000€ goedgekeurd. Het bestek met nr. 2022/01 voor de aankoop van 

wapenlockers wordt goedgekeurd. 
 

16. Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen – Huur van een communicatieplatform voor het nieuwe 

hoofdcommissariaat. 

 

Het bestek met nr. 2022/02 voor de huur van een communicatieplatform wordt goedgekeurd. De politieraad keurt de raming van 

1.200€, incl. BTW goed. 
 

17. Goedkeuren van de wijze  van gunnen – Aankoop van informaticamateriaal. 

 

De raming van 25.000€, 12.000€, 5.500€ wordt goedgekeurd voor de aankoop van respectievelijk laptops ( met dockingstations en 

monitors) 3 kopieerapparaten en de applicatie “print en demand”. 

 
18. Aanduiden vertegenwoordigers in de  Algemene Vergadering en de Raad van bestuur van Veneco. 

 

De wnd. burgemeester, voorzitter van het politiecollege, Lieve Van Lancker wordt aangesteld voor de Algemene Vergadering en 
burgemeester Danny Claeys als lid van de Raad van Bestuur. 

 
19. Stand van zaken nieuwbouw. 

 

De korpschef licht de rapportage van Sweco, onze technische begeleider, toe. Hij illustreert de stand van zaken met een aantal foto’s. 
 

 

Namens de politieraad, 

 

De secretaris, 

 

         

 

Kristine Vansteeland 

 

 

 
 

 

 
 


