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Zitting van 23 juni 2016 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN 

Openbare Zitting : 

 

Toegevoegd agendapunt – ontslag politieraadslid:  

 

Politieraadslid Mark Van Neste neemt ontslag uit de politieraad. 

Toegevoegd agendapunt - eedaflegging opvolgend raadslid 

 

Mevrouw Chantal De Vriese legt de eed af als opvolger van de heer Mark Van Neste. 

 

1. Goedkeuring verslag van de vorige politieraad. 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 

 

4. Jaarrekening 2015. 
 
De jaarrekening 2015 wordt vastgelegd door de politieraad. 
 
5. Princiepsbeslissing – meerjarenplanning 2016- 2019. 
 
De meerjarenplanning werd aangepast aan de cijfers van de jaarrekening 2015, waardoor de 
princiepsbeslissing kan worden genomen dat de dotaties van de gemeenten elk jaar tot 2019 met 3,5% zullen 
stijgen en  de werkingskosten en de inconveniënten begrensd worden. 
 
6. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van bureaustoelen voor de hoofdinspecteurs 
interventiepolitie. 
 
De raming van 2.000€ wordt goedgekeurd door de politieraad voor de vervanging van 4 bureaustoelen voor de 
hoofdinspecteurs interventie. 
 
7. Vacantverklaring – Vervanging van één inspecteur, basiskader wijkpolitie. 
 
Inspecteur Inge Van Heddeghem neemt één jaar loopbaanonderbreking, waardoor haar plaats kan vacant 
verklaard worden. 
 
8. Vacantverklaring – Vervanging van één inspecteur, basiskader, interventiepolitie. 
 
De vacantverklaring van één plaats van inspecteur wordt voorgelegd aan de politieraad, wegens het vertrek van 
inspecteur Tom Eeckhout naar de zone Vlas. 
 
9. Vacantverklaring – Vervanging van één hoofdinspecteur, middenkader, wijkpolitie. 
 
Hoofdinspecteur Melanie De Smet maakt mobiliteit naar de politiezone Gent, waardoor haar plaats kan vacant 
verklaard worden. 
 
10. Mandaat aan de Minister van Binnenlandse Zaken teneinde een voorafgaande beslissing te nemen inzake 
fiscale zaken. 
 
De politieraad geeft machtiging aan de Minister van Binnenlandse Zaken om een  voorafgaande beslissing te 
nemen betreffende het ter beschikking stellen van ICT devices aan de medewerkers. 
11. Jaarverslag 2015. 
 
De korpschef licht het jaarverslag toe met een powerpointpresentatie. 
 

 

Namens de politieraad, 

 

De secretaris,         

 

Kristine Vansteeland 


