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OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN 

 
 
Openbare zitting : 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad. 
Het verslag van de politieraad  van 15 februari 2022 wordt overlopen en goedgekeurd. 
 
2. Vaststellen van de jaarrekening 2021. 
Na toelichting door de bijzondere rekenplichtige wordt de jaarrekening met 74,12% van de stemmen 
vastgesteld. 
 
3.Vacantverklaring – Aanwerving van 2 inspecteurs, interventiepolitie wegens minder kandidaten dan 
vacatures in de aspirantenmobiliteit. 
Van de 5 plaatsen in de aspirantenmobiliteit werden er slechts 2 ingevuld. De vacantverklaring van 2 van de 
niet ingevulde plaatsen wordt voorgelegd aan de politieraad. 
 
4.Vacantverklaring – Vervanging van één inspecteur, wijkpolitie. 
Door het vertrek van één inspecteur in het wijkcommissariaat De Pinte, kan zijn plaats worden vacant 
verklaard. 
 
5.Vacantverklaring – Vervanging  van één commissaris, beleidsofficier. 
Gelet op de aanvraag om in pensioen te gaan van een commissaris vanaf 1 mei 2023 kan zijn plaats worden 
vacant verklaard. 
 
6. Vacantverklaring – Aanwerving van één assistent, niveau C, bediende voor de dienst interventie en verkeer. 
De onthaalbediende gaat in pensioen op 1 mei 2023 en er wordt geopteerd om haar te vervangen door een 
bediende die aan het onthaal en op dienst verkeer zal werken. 
 
7. Vacantverklaring – Aanwerving van één hoofdinspecteur, middenkader voor de lokale recherchedienst, met 
bijzondere specialisatie ecofin. 
Voor het behandelen van de financiële dossiers op de lokale recherchedienst, wordt de vacantverklaring van 
een hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie, voorgelegd. 
 
8.  Vacantverklaring – Aanwerving van één hoofdinspecteur, jeugd en gezin voor de lokale recherchedienst of 
een hoofdinspecteur met specialisatie politieassistent. 
Omdat het niet meer haalbaar is om al de dossiers jeugd en gezin, te laten behandelen door de interventie en 
de wijkinspecteurs, is een centrale aanpak vanuit de lokale recherchedienst aangewezen. Er wordt geopteerd 
om deze de dossiers te laten behartigen door één hoofdinspecteur en één inspecteur. 
 
9.  Vacantverklaring – Aanwerving van één inspecteur, basiskader, jeugd en gezin voor de lokale 
recherchedienst. 
Omdat één interventie inspecteur die de jeugddossiers behartigde verlof wegens afwezigheid van lange duur, 
vraagt, is het aangewezen haar te vervangen door een inspecteur van de lokale recherchedienst die zich met 
deze dossiers kan bezig houden samen met een hoofdinspecteur, jeugd en gezin. 
 
10. Vacantverklaring – Aanwerving van twee inspecteurs, basiskader, gespecialiseerde betrekking van 
motorrijder. 
De verkeersdienst zal worden versterkt met twee inspecteurs, gespecialiseerde betrekking motorrijder. Door de 
aanvraag van verlof voorafgaand aan pensionering door één inspecteur en doordat er nog een niet in de 
aspiranten mobiliteit, ingevulde plaats is, kunnen deze plaatsen worden vacant verklaard. 
 
11. Vacantverklaring – Vervanging van één hoofdinspecteur, middenkader voor de wijkpolitie. 
Door de aanvraag van verlof voorafgaand aan pensionering door een hoofdinspecteur van het 
wijkcommissariaat Nazareth, kan zijn plaats worden vacant verklaard. 
 



 
12. Intrekken van het  besluit van de politieraad van 29 oktober 2020  - wijzigen van de vacantverklaring van 
één plaats lokale recherchedienst, cybercrime  naar een algemene plaats lokale recherche. 
De plaats bij de lokale recherchdienst, cybercrime, werd nog  steeds niet ingevuld. Deze plaats werd vacant 
verklaard door het raadsbesluit van 29 oktober 2020. De vraag wordt voorgelegd om deze vacantverklaring te 
wijzigen naar een algemene plaats bij de lokale recherchedienst. 
 
13. Goedkeuring van de wijze  van gunning – Aankopen voor de nieuwbouw van het hoofdcommissariaat : 
-maatwerkkasten, gordijnen en matten, werkbank, elektro,signalisatie, een bijkomende prikklok en de 
verhuiskosten 
Zoals voorzien in de begroting 2022 wordt de raming van 10.000€, 2.500€, 7.000€ vrijgemaakt voor de aankoop 
van respectievelijk maatwerkkasten, signalisatie, gordijnen en matten. 
Op art. 33003/742-53 werd 1.000€ voorzien voor de aankoop van een werkbank. De raming van 7.150€ voor de 
aankoop van elektro wordt eveneens goedgekeurd. 
In het nieuwe hoofdcommissariaat wordt een bijkomende prikklok voorzien die geraamd wordt op 1.300€. 
Op art.33003/749-98 werden in de begroting 2022 diverse verhuiskosten voorzien. 
 
14. Goedkeuring van de wijze van gunnen en gunning van de data- en telefonieverbinding voor de nieuwbouw 
van   het hoofdcommissariaat. 
Voor de telefonieverbinding werd besloten een beroep te doen op het raamcontract van de Vlaamse Overheid, 
gegund aan Proximus. 
Deze kost  die voorzien is in de gewone begroting 2022, art. 330/123-13, wordt gegund door de politieraad voor 
een maandelijks bedrag van 2.076,27€ en een eenmalige kost van 2.408,5€. Beide bedragen zijn inclusief BTW.  
 
15. Goedkeuring van de wijze van gunnen - Aankoop van motokledij. 
Voor de huidige motorrijder en de nog aan te werven motorrijders wordt de raming van 11.100€, incl.BTW 
goedgekeurd voor de aankoop van motokledij. Voor deze uitgave is voldoende budget voorzien op art.330/744-
51. 
16. Goedkeuring van de wijze van gunnen - Aankoop van kogelwerende vesten. 
Voor de vervanging van 6 kogelwerende vesten wordt 4.500€ vrijgemaakt uit de begroting 2022, art.nr. 
330/744-51. 
 
17. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Vervanging  van draagbare radio’s. 
In 2020 werd besloten de oude draagbare radio’s over een periode van 3 jaar te vervangen. De raming van  
13.000€, incl.BTW wordt goedgekeurd  voor de vervanging van 15 draagbare radio’s en 1 boordradio. 
 
18. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van informaticamateriaal. 
De ramingen van 6.700€, 800€ en 2.500€ worden goedgekeurd voor de aankoop van respectievelijk allerhande 
informaticamateriaal (toetsenborden, draadloze headsets en computermuizen), switches en extra licenties 
mobile office. Deze uitgave zal worden aangerekend op art. 33/742-53. 
 
19. Goedkeuring van een dading met de firma Investpro betreffende de abnormale prijsstijgingen. 
Gezien de abnormale prijsstijgingen ten gevolge van covid en de oorlog, werden onderhandelingen gevoerd 
met de firma Investpro. ( bouwfirma nieuwbouw hoofdcommissariaat ) Deze onderhandelingen hebben 
aanleiding gegeven tot een dading ten bedrage van 695.317€, incl. BTW tot slot van alle rekeningen. 
 
20. Goedkeuring van een wijzigingsopdracht – aanpassing van het HVAC en sanitair voor de 
nieuwbouw.(afzuigsysteem cellen ) 
Met een besluit van de politieraad van 29 oktober 2020 werd aan het politiecollege delegatie verleend om 
optimalisaties te gunnen tot 5% van het bouwbedrag.  De aanpassing aan de cellen viel buiten deze opdracht 
en wordt gegund door de politieraad voor en mits de som van 4.988,5€, incl. BTW. 
 
21. Kennisgeving van de gegunde wijzigingsopdrachten in het kader van de nieuwbouw. 
De politieraad wordt kennis gegeven van de besluiten van 01 en 31 maart en 31 mei waar bepaalde meer-en 
minwerken werden gegund. 
 
22. Wijzigen voorwaarden eerste lening – financiering nieuwbouw  van het hoofdcommissariaat. 
Gelet op het besluit van de politieraad van 29 oktober 2020 waar het bestek voor de eerste lening voor de 
nieuwbouw werd goedgekeurd en de gunning door het politiecollege op 05 januari 2021 aan de ING. 
Overwegende dat deze lening werd afgesloten met een  variabele intrestvoet en dit in huidige tijden niet meer 
is aangewezen. Het wijzigen van de variabele naar een vaste rentevoet wordt voorgelegd aan de politieraad. 
De politieraad is akkoord de rentevoet vast te leggen op 3,5660% op een termijn van 18 jaar.  



 
23. Goedkeuring van het  bestek voor de lening voor de financiering van de dading. 
Om de dading alsook de optimalisaties boven de 5% te financieren wordt het bestek voor de lening 
goedgekeurd. 
 
24. Jaarverslag 
De korpschef licht het jaarverslag 2021 toe. 
 
25. Toelichting selectie en rekruteringscampagne.  
De talent en welzijnscoach geeft uitleg over de rekruteringscampagne. 
 
26. Convenant Paulo – kennisgeving goedkeuring door het politiecollege. 
De politieraad neemt kennis van het besluit van het politiecollege van 01 maart 2022 waar het convenant met 
de Paulo voor 2022 werd goedgekeurd. 
 
27. Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege – goedkeuring van de agenda voor de algemene 
vergadering van het TMVS, dienstencentrum Creat. 
De goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op 21juni 2022 werd goedgekeurd door het 
politiecollege op 31 mei 2022. Dit besluit wordt bekrachtigd door de politieraad. 
 
 
 
Namens de politieraad, 
De secretaris,         
 
Kristine Vansteeland 
 

 

 

 

 

 

 


