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Zitting van 20 oktober 2022 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN 

 
Openbare Zitting : 
 
1.Kennisname van niet eedaflegging van een lid van de politieraad. 
 
De politieraad neemt kennis van de niet aflegging van de heer Koen De Bleeckere, opvolger van de heer Ghyselinck 
 
2.Eedaflegging van een politieraadslid in handen van de voorzitter. 
 
In handen  van de voorzitter legt de heer Ghyselinck  de eed af. 
 
3.Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad. 
 
Het verslag van de politieraad van 16 juni 2022 wordt eenparig goedgekeurd. 
 
4.Vacantverklaring – Aanwerving van een inspecteur, basiskader voor de lokale recherchedienst. 
 
Omdat een inspecteur van de lokale recherchedienst begonnen is aan haar opleiding tot hoofdinspecteur, kan de 
vacantverklaring van deze plaats worden voorgelegd aan de politieraad. 
 
5.Vacantverklaring – Aanwerving van een hoofdinspecteur, middenkader voor de wijkpolitie. 
 
Gelet op het benoemingsbesluit van 04 oktober 2022 waar de hoofdinspecteur van de wijk De Pinte wordt benoemd tot 
hoofdinspecteur, jeugd en gezin en dat om deze reden haar plaats kan worden vacant verklaard. 
 
6. Erratum besluit politieraad 16 juni 2022- Aankopen nieuwbouw 
 
In het besluit van de politieraad van 16 juni werd een aankoop op een verkeerd artikelnr. Aangerekend. 
 
7.Goedkeuring van de wijze van gunnen – Operationele leasing van een interventievoertuig. 
 
Omdat het leasingscontract van één van de interventievoertuigen vervalt in 2023, wordt de vervanging voorgelegd aan de 
politieraad.  
 
8. Goedkeuring van de wijze van gunnen – vervanging van een voertuig door een motorfiets. 
 
De raming van 27.000€ wordt goedgekeurd voor de vervanging  van een voertuig door een motorfiets. De aanrekening zal 
gebeuren op art. 330/743-98. 

 
9. Goedkeuring van de wijze van gunnen- aankoop van een elektrische fiets voor het wijkcommissariaat 
Nazareth. 
 
Voor een inspecteur in de wijk Nazareth zal een elektrische fiets worden aangekocht. De raming van 4.000€ wordt 
goedgekeurd en zal aangerekend worden op art.330/743-51. 
 
10. Bekrachtiging besluit  van het politiecollege van 26 september 2022 – wijziging van de bestelling voor 
de netwerkapparatuur/switches. 
 
Het besluit waar de bestelling wordt gewijzigd wordt bekrachtigd. 
 
11. Bekrachtiging besluit van het politiecollege van 04 oktober 2022 – wijzigingsopdracht Investpro – 
vervangen van Chinese camera’s. 
 
Het besluit van het politiecollege waar de wijzigingsopdracht betreffende de camera’s werd goedgekeurd, wordt 
bekrachtigd. 
 
12.Bekrachting besluit van het politiecollege 06 september 2022 – aansluiten bij het raamcontract van de 
federale politie voor de uitbetaling van de maaltijdcheques. 



In het kader van het sectoraal akkoord kon de politiezone toetreden tot het raamcontract van de federale politie. Het 
collegebesluit van toetreding wordt goedgekeurd. 
 
13.Bekrachting besluit van het politiecollege van 06 september 2022 – verlenging van het 
onderhoudscontract voor de  ANPR camerabewaking. 
 
Door overschrijding van de delegatiebevoegdheid wordt het collegebesluit van gunning van het onderhoudscontract ter 
bekrachtiging voorgelegd. 
 
14.Delegaties inzake overheidsopdrachten – uitbreiding delegatie verleend bij besluit van de politieraad 
van 12 februari 2019. 
 
Omdat het besluit van de politieraad waar delegatie voor de gewone dienst wordt gegeven aan het politiecollege niet 
meer werd aangepast sinds 2013, wordt een aanpassing van het bedrag gevraagd van 25.000€ naar 40.000€. De raad 
gaat akkoord als alle besluiten, door het politiecollege genomen tussen de 30.000€ en 40.000€, ter kennis worden 
gegeven aan de politieraad. 
 
15. Nieuwbouw hoofdcommissariaat – Goedkeuring van de dading met de technische begeleider, Sweco 
 
De dading met Sweco wordt goedgekeurd en de betaling van het bedrag in de dading zal aangerekend worden op 
art.33001/122-01. 
 
16.Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger – buitengewone algemene vergadering 
TMVS/Creat. 
 
De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 13 december wordt goedgekeurd en de heer Van 
Nieuwenhuyze wordt aangeduid als vertegenwoordiger. 
 
 
Namens de politieraad, 
 
De secretaris, 
 
         
 
Kristine Vansteeland 
 
 
 
 

 
 
 


