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Zitting van 25 februari 2021 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN 

 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad. 
Het verslag van de politieraad van 19 november 2020 wordt overlopen en goedgekeurd. 
 
2. Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de toezichthoudende overheid.  
Bij brief van 23 december 2020 werd de jaarrekening 2019 door de toezichthoudende overheid vastgesteld. 
 
3. Kennisgeving van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begrotingswijziging 2020. 
De begrotingswijziging 2020 werd door het federaal toezicht goedgekeurd bij brief van 15 december 2020. 
 
4. Kennisgeving van de goedkeuring van de begroting 2021 door de toezichthoudende overheid. 
Bij brief van 06 januari 2021 werd de begroting 2021 door de toezichthoudende overheid goedgekeurd. 
 
5. Kennisgeving van de goedkeuring van de personeelsformatiewijziging door de toezichthoudende overheid. 
In het kader van het federaal toezicht werd de personeelsformatiewijziging goedgekeurd bij brief van 15 
december 2020. 
 
6.Vacantverklaring – Aanwerving van één niveau B, consulent, talent en welzijnscoach. 
In de wijziging van de personeelsformatie werd een niveau B, talent en welzijscoach voorzien waardoor deze 
vacantverklaring aan de politieraad kan worden voorgelegd. 
 
7. Vacantverklaring –Aanwerving van één niveau A, adviseur communicatie en innovatie. 
Deze vacantverklaring wordt voorgelegd aan de politieraad omdat deze plaats was voorzien in de 
goedgekeurde personeelsformatie. 
 
8. Vacantverklaring – Vervanging van één hoofdinspecteur, middenkader, functioneel beheerder. 
Omdat de huidige functioneel beheerder, hoofdinspecteur op verlof voorafgaand aan pensionering wenst te 
gaan, kan deze plaats worden vacant verklaard. 
 
9. Vacantverklaring – Vervanging van één hoofdinspecteur, middenkader, interventiepolitie. 
Ook hier is de aanvraag voor het verlof voorafgaand aan de pensionering, de reden om deze plaats vacant te 
verklaren. 
 
10. Intrekking van het besluit van de politieraad van - Vacantverklaring inspecteur interventie/verkeer 
vervangen door vacantverklaring inspecteur, basiskader lokale recherchedienst. 
Op de politieraad van 21 februari 2017 werd de plaats van inspecteur interventie/verkeer vacant verklaard. 
Echter zijn hier in geen enkele mobiliteit, noch aspirantenmobiliteit, kandidaten op af gekomen. 
Er wordt dan ook aan de politieraad gevraagd deze vacantverklaring in te trekken en te vervangen door een 
plaats bij de lokale recherchedienst. 
 
11. Vacantverklaring – Aanwerving van een inspecteur, basiskader voor het wijkcommissariaat van De Pinte. 
In de gewijzigde personeelsformatie werd van 55 inspecteurs naar 56 inspecteurs gegaan, met als gevolg dat 
de vacantverklaring voor een inspecteur in het wijkcommissariaat van De Pinte wordt voorgelegd. 
 
12. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Stroomafname via burgercoöperatie voor de nieuwbouw  van het 
hoofdcommissariaat. 
Voor de stroomafname in de nieuwbouw wordt beslist aan de sluiten bij het raamcontract van het Vlaamse 
Energiebedrijf. In het bestek is voorzien dat politiezones uit het Vlaamse Gewest kunnen toetreden. 
 
13. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van informaticamateriaal. 
Verwijzend naar het besluit van de politieraad waar de begroting 2021 wordt goedgekeurd, wordt het budget 
van 24.000€,incl.BTW voor het mobiele werken vrijgemaakt voor de aankoop van dockingstations, monitoren 
en surface GO’s.  Ook de raming van 5.000€ voor een multifunctional voor het wijkcommissariaat Gavere wordt 
goedgekeurd.  Het budget voorzien voor de betaalterminals van 3.000€,incl.BTW wordt vrijgemaakt.  



De voorziene 5.000€,incl.BTW voor de uitbreiding van de forensische digitale software wordt goedgekeurd.  
Verwijzend naar het protocol met de Politiezone Antwerpen in het kader van het project Focus, wordt het in de 
begroting voorziene budget van 12.000€,incl.BTW, vrijgemaakt. 
De raming van 1.200€,incl.BTW voor de aankoop van een laptop en 2.200€,incl.BTW voor de aankoop van een 
PC voor de recherche, worden eveneens goedgekeurd. 
 
14. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Vervanging van draagbare radio’s. 
Er zal een beroep worden gedaan op het raamcontract van ASTRID voor de vervanging van 25 draagbare 
radio’s. De raming van 16.500€,incl.BTW wordt goedgekeurd. 
 
15. Goedkeuring van de wijze gunnen-Aankoop van een elektrische fiets voor een wijkinspecteur. 
Er wordt een beroep gedaan op de procedure van de aanvaarde factuur voor de aankoop van een elektrische 
fiets en de politieraad keurt de raming van 4.000€, incl.BTW goed. 
 
16. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aanpassen van de kogelwerende vesten aan de wettelijke normen. 
Om te voldoen aan de omzendbrief GPI 95 die eind 2020 werd gepubliceerd, zullen 17 kogelwerende vesten 
moeten worden voorzien van een extra beschermingsplaat. De raming van 3.500€, incl.BTW wordt 
goedgekeurd. Omdat ook de collectieve vesten, niveau 2, in meer omstandigheden moeten worden gedragen, 
worden er 8 extra van deze vesten aangekocht. Deze aankoop kan geraamd worden op 4.000€,incl.BTW. 
Een aantal medewerkers moeten nog worden voorzien van een individuele kogelwerende vest. De aankoop van 
deze vesten kan geraamd worden op 5.150€,incl.BTW. Voor deze aankopen is voldoende budget voorzien op 
art.330/744-51. 
 
17.Goedkeuren van het bestek en de wijze van gunnen – Takelen op de openbare weg op het grondgebied van 
de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. 
Verwijzend naar het collegebesluit van 06 juni 2018 waar de opdracht tot het takelen van voertuigen werd 
gegund aan de firma DS BVBA voor 36 maanden, ingaand op 01 juni 2018, wordt het bestek met nr.2021/01 
voorgelegd aan de politieraad zodat de openbare procedure kan worden opgestart. 
 
18. Vaststelling - Opdrachtbrief van de korpschef. 
Op 1 september 2020 legde hoofdcommissaris Koen D’Hondt zijn eed af als korpschef van de politiezone. Hij 
legt zijn opdrachtbrief voor aan de politieraad met daarin de doelstellingen die hij wenst te behalen gedurende 
zijn mandaat. 
 
19.Kennisgeving van de gunning van de meerwerken in het kader van de optimalisatie van de nieuwbouw van 
het hoofdcommissariaat. 
Verwijzend naar het besluit van de politieraad van 29 oktober 2020 waar de delegatiebevoegdheid van het 
politiecollege voor investeringen van de nieuwbouw van het hoofdcommissariaat werd uitgebreid met 5%, 
wordt aan de politieraad kennisgegeven van de gunning van een aantal optimalisaties op 5 januari 2021. 
 
20.Kennisgeving - Convenant met de Paulo, Oost-Vlaamse Politieacademie. 
Het convenant met de Paulo voor het jaar 2021 wordt ter kennis gegeven aan de politieraad. 
 
 
Namens de politieraad, 
 
De secretaris,         
 
Kristine Vansteeland 
Politiesecretaris 
 

 

 

 

 

 

 


