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Zitting van 21 februari 2017 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN 

Openbare Zitting : 

 

1. Goedkeuring verslag van de vorige politieraad. 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 

 
2. Kennisgeving -  Goedkeuring van de jaarrekening 2015 door de toezichthoudende overheid. 

De politieraad neemt kennis van de beslissing van 16 januari 2017 van de toezichthoudende overheid  
houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2015. 
3. Kennisgeving- Goedkeuring van de begrotingswijziging 2016 door de toezichthoudende overheid. 

De politieraad neemt kennis van de brief van de toezichthoudende overheid van 24 november 2016. 

4. Kennisgeving – Goedkeuring  van de begroting 2017 door de toezichthoudende overheid. 

De begroting werd goedgekeurd bij brief van de gouverneur van 03 februari 2017. 

5. Aankoop van de grond in de Weefstraat te Eke voor het nieuwe hoofdcommissariaat . 
Onder de opschortende voorwaarde dat de akte gebruiksbeëindiging wordt ondertekend, keurt de politieraad de 

aankoopakte goed. De aankoopprijs van 556.200 euro zal voor 487.620,00euro worden aangerekend op artikel 330/712-

60, buitengewone dienst en op artikel 330/128-01 van de gewone dienst voor het bedrag van 68.571,56euro, deze 
artikelen worden bij een volgende budgetwijziging aangepast. 
 
6. Goedkeuren van het bestek en de wijze van gunnen - Aanstellen van een financieel expert de verschillende 
eigendoms-en aankoopmodaliteiten vergelijkt. 
Het bestek met nr.2017/01 voor de aanstelling van een financieel expert wordt goedgekeurd. De raming van 
20.000 euro zal worden aangerekend op art. 330/122-01, gewone dienst, dat zal worden aangepast bij een 

volgende begrotingswijziging. 
 
7. Goedkeuring  van het bestek en de wijze van gunnen – Aanstellen van een projectbegeleider om het 
bouwproject technisch te  begeleiden. 
Het bestek met nr. 2017/02 wordt goedgekeurd, alsook de raming van 5% op de kostprijs van de nieuwbouw 
voor de aanstelling  van een projectbegeleider. Deze uitgave zal worden aangerekend op art. 330/122-01, 
gewone dienst, dat zal worden aangepast bij een volgende begrotingswijziging. 
 
8. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van materiaal voor het sporenteam. 
De politieraad keurt de raming van 10.000,00€ goed voor de aankoop van een draadloze camera, een dustlifter 
en crimelite. 
 
9. Vacantverklaring – Aanwerven van een inspecteur interventiepolitie/verkeersopvoeding (  vervanging). 
Een inspecteur maakt mobiliteit naar de politiezone Gent en zal worden  vervangen door een inspecteur die 
60% van zijn takenpakket wijdt aan interventie en 40% aan het geven van verkeersopvoeding. 
 
10. Vacantverklaring – Aanwerven van een hoofdinspecteur , middenkader interventiepolitie (  vervanging). 
Een hoofdinspecteur maakt mobiliteit, waardoor de vacantverklaring aan de politieraad kan worden 
voorgelegd. 
 
11.Bekrachtiging  van het besluit van het politiecollege – Vacantverklaring – Aanwerven van een ICT-
consulent, niveau B, gespecialiseerd ambt. 
Gezien één van de ICT’ers mobiliteit maakt naar een andere zone werd de vacantverklaring op basis  van de 
delegatiebevoegdheid toegekend bij besluit van de politieraad van 20 maart 2014, aan het politiecollege 
voorgelegd. 
 
 
 



12. Goedkeuren van het bestek en de wijze van gunnen – Aanstellen van een poetsfirma  voor het 
hoofdcommissariaat  
Het bestek met nr. 2017/03 werd goedgekeurd door de politieraad, alsook de raming van 35.000/jaar voor 
30u/week schoonmaak in het hoofdcommissariaat. 
 
13. Goedkeuren van een licentieovereenkomst voor het gebruik van door de politiezone ontwikkelde software. 
Door de grote interesse  van andere politiezones, worden de gebruiksrechten van bepaalde ontwikkelde 
applicaties te koop aangeboden aan andere zones. De politieraad keurt de opgemaakte licentieovereenkomst 
goed. 
 
14 Goedkeuren van het protocol met de politiezone Gent voor de aanstelling van een veiligheidsconsulent. 
De politieraad keurt het protocol goed met de politiezone Gent betreffende de organisatie van de functie  van 
consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor een bedrag van 4.000 
euro in een jaar zal deze  consulent ook de functie voor onze politiezone opnemen. 
 
 

 

Namens de politieraad, 

 

De secretaris,         
 

Kristine Vansteeland 

 

 

 

 

 

 

 


