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Openbare Zitting : 

 
1.Aktename van de vraag tot vervanging van een politieraadslid wegens ziekte. 

Er wordt akte genomen van de vraag tot vervanging  van een politieraadslid wegens ziekte tot en met 30 april 2020. 

 

2.Toegevoegd agendapunt : Eedaflegging van vervangend politieraadslid 

Op vraag van de voorzitter geven alle aanwezige politieraadsleden toestemming om een agendapunt toe te voegen en 

toe te laten dat de vervanger, die werd aangesteld in de  gemeenteraad van Gavere van 18 november, zijn eed aflegt in 

handen van de voorzitter. 

 

3. Goedkeuring verslag van de vorige politieraad. 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 

 

4. Begroting 2020. 

De begroting wordt met 86,64% van de stemmen  goedgekeurd. 

 

5. Vacantverklaring – vervanging van vier  inspecteurs, basiskader, interventiepolitie via de aspirantenmobiliteit  

Drie plaatsen interventie en één plaats interventie/verkeer worden  vacant verklaard via de aspirantenmobiliteit nadat ze 

al in verschillende mobiliteitscyclii sinds 2018 werden gepubliceerd en geen kandidaten opleverden. 

 

6. Goedkeuring van de wijze van gunnen – aanpassingen aan de cellen 

De raming van 3.000€ wordt goedgekeurd om verwarming te voorzien in de cellen ( overeenkomstig het KB van 

14/09/2007). Er is voldoende budget in de begroting 2019 voorzien op art. 330/723-56. 

 

7. Goedkeuren van het convenant met de Provincie Oost-Vlaanderen, inrichtende macht  van de PAULO 

politie–opleiding. 

Het convenant wordt goedgekeurd en de politiezone zal het basistrekkingsrecht betalen van 50% 

 

8. Wijziging van de GAS protocollen 

Gelet op de brief van de Procureur des Konings waar gevraagd wordt de gewijzigde GAS protocollen voor te leggen 

aan de gemeenteraden van de politiezone. 

 

9.Aanpassing GAS reglement – advies politieraad 

Na samenwerking tussen de gemeenten en de politiezone werd het GAS reglement aangepast. Na bevraging van de 

politieraadsleden wordt gunstig advies gegeven aan de aanpassingen en kan het reglement worden voorgelegd aan de 

gemeenten. 

 

 

Namens de politieraad, 

 

De secretaris,         

 

Kristine Vansteeland 

Politiesecretaris 

 

 


