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Zitting van 19 november 2020 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN 

 
 

Agenda (in openbare zitting) 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Begroting 2021. 

De begroting wordt aangenomen met 100% van de stemmen. 
 

3.Vacantverklaring – vervanging van één niveau B, consulent voor de personeelsadministratie. 

De niveau B personeelsadministratie volgt momenteel een opleiding tot inspecteur met als gevolg dat de vacantverklaring van deze 
plaats wordt voorgelegd aan het politiecollege. 

 

4. Vacantverklaring – vervanging van één commissaris, officierenkader interventie en verkeer. 
Bij besluit  van de politieraad van 29 oktober werd het pensioen van een commissaris goedgekeurd en kan zijn plaats worden vacant 

verklaard. 

 
5. Goedkeuring van de wijze van gunnen – vervanging van een voertuig. 

Het vroegere flitsvoertuig kan worden afgeschreven met als gevolg dat dit voertuig kan worden vervanging. De raming van 45.000 €, 

voorzien in de begroting 2020, wordt goedgekeurd door de politieraad. Dit voertuig zal worden gebruikt door de korpschef met 
naleving van de fiscale verplichtingen terzake. 

 

6. Goedkeuring van de wijze van gunnen – aankoop van AED toestellen. 
In de begroting 2020 werd een bedrag van 8.000€ voorzien voor de aankoop van AED toestellen. 

 

7. Goedkeuren van het protocol met de zone Puyenbroeck – aanstellen van een data protection  officer. 
Omdat de samenwerking met de politiezone Gent is beëindigd en het geen optie is om zelf een DPO aan te stellen, wordt hiervoor 

samengewerkt met de politiezone Puyenbroeck. Dit protocol wordt goedgekeurd door de politieraad. 

 

8. Interzonaal samenwerkingsprotocol – FOCUS. 

De politiezone Antwerpen ontwikkelde een aantal applicaties zodat de operationele medewerkers op het terrein verschillende 

databanken kunnen consulteren. Dit akkoord wordt door de politieraad goedgekeurd. 
 

9. Wijziging van de personeelsformatie. 

Na het overlopen van de motivatie zoals verwoord in de nota en zoals gepresenteerd in de powerpoint, wordt de wijziging van de 
formatie met 100% van de stemmen goedgekeurd. 

 

10.Weging  van een niveau A. 
In de nieuwe personeelsformatie wordt een niveau A voorzien. Na advies  van het basisoverlegcomité en na bevestiging van de 

wegingscommissie, wordt deze niveau A gewogen in de klasse 1. 

 
11.Stand van zaken – Meerwerken nieuwbouw van het hoofdcommissariaat. 

Gezien er nog geen meerwerken werden gegund door het politiecollege, kan er ook geen feedback worden gegeven aan de politieraad. 
 

 

Namens de politieraad, 

 

De secretaris,         

 

Kristine Vansteeland 

 

 
 

 

 

 

 


