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Zitting van 29 oktober 2020 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN 

 

 

Openbare Zitting : 

 
1.Besluit van niet openbaarheid in het kader van de maatregelen ter bestrijding van het Covid19 virus 

Op 15 oktober 2020 nam de voorzitter een besluit om de politieraad te laten doorgaan zonder publiek en pers en dit met eenparigheid 

van stemmen. Verwijzend naar dit besluit en naar het MB van 28 oktober 2020 herhaalt de voorzitter deze beslissing die eenparig 

wordt goedgekeurd. 
 

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad. 

Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd. 
 

3. Begrotingswijziging 2020. 

De begrotingswijziging gewone en buitengewone dienst wordt met 95,28  % van de stemmen goedgekeurd. 
 

4. Intrekking van het besluit  van de politieraad van 16 juni 2020 - Vacantverklaring – Aanwerving van een inspecteur 

basiskader interventiepolitie. 

Overwegende dat een medewerker van de lokale recherchedienst gevraagd had lid te worden van de interventiepolitie, met als gevolg 

dat één vacante plaats kan worden ingetrokken. 

 
5. Vacantverklaring – Aanwerving van een inspecteur basiskader, voor de lokale recherchedienst. 

Verwijzend naar het vorige agendapunt, kan de vacante plaats in de lokale recherchedienst aan de politieraad worden voorgelegd. 

 

6. Vacantverklaring – vervanging van één hoofdinspecteur, middenkader, interventiepolitie. 

Een hoofdinspecteur van de interventiepolitie gaat werken op het lokaal informatiekruispunt met als gevolg dat zijn plaats bij de 

interventiepolitie kan vacant verklaard worden. 
 

7. Goedkeuren van de wijze van gunnen- aankoop van informaticamateriaal. 

Voor het mobiele werken moeten aanpassingen gebeuren aan de server en laptops en dockingsstations worden aangekocht. Aan de 
materiaalkast en het vingerafdruksysteem moeten ook een aantal aanpassingen gebeuren. 

Deze aankopen en aanpassingen kunnen geraamd worden op 27.900€. Er is voldoende budget op art. 330/742-53, begroting 2020. 
 
8. Goedkeuren van het bestek en de wijze van gunnen – Aanstellen van een schoonmaakfirma  voor het onderhoud van het 

hoofdcommissariaat. 

Het bestek 2020/02 voor het aanstellen van een schoonmaakfirma wordt goedgekeurd. Omdat dit contract maar 2 jaar geldig is, kan de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden toegepast. 

 
9.Goedkeuren van het consultatiereglement en de wijze  vaan gunnen – lening voor de aankoop van het hoofdcommissariaat. 

Omdat overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten voor een lening geen bestek moet worden opgemaakt, wordt een 

consultatiereglement voorgelegd voor een lening van 4.000.000 €. 
 

10.Delegatiebevoegdheid van het politiecollege in het kader van de nieuwbouw.  

De politieraad breidt de delegatiebevoegdheid van het college uit om uitgaven te doen in het kader van meerwerken tot 5% van de 
initiële bouwkost. 

 

 

Namens de politieraad, 

 

De secretaris,         

 

Kristine Vansteeland 

 

 

 
 

 

 

 


