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Zitting van 25 juni 2015 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN 

Openbare Zitting : 
 
1. Goedkeuring verslag van de vorige politieraad. 
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 
 
2. Vaststellen van de jaarrekening 2014. 
De jaarrekening 2014 wordt toegelicht door de bijzondere rekenplichtige en wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan de politieraad. 
 
3. Goedkeuring van de wijze van gunnen - Aankoop  van een   laptop  voor het mobiel werken. 
De raming van 1.500 € wordt goedgekeurd voor de aankoop van een casebook voor het mobiel werken in de 
interventievoertuigen. 
 
4. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop  van een multifunctioneel kopieertoestel voor het 
hoofdcommissariaat. 
Het huurcontract voor het kopieertoestel in het hoofdcommissariaat loopt ten einde in december 2015. De 
raming van 5.000€ voor de aankoop van een multifunctioneel toestel wordt goedgekeurd. 
 
5. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van een plooimachine voor de briefwisseling. 
Er wordt besloten het huurcontract van de plooimachine niet te verlengen en over te gaan tot de aankoop. De  
raming van 800€ wordt goedgekeurd. 
 
6. Goedkeuring van de wijze  van gunnen – Aankoop van kogelwerende vesten. 
De waarborg van 12 kogelwerende vesten is verlopen of zal in de loop van 2015 verlopen. Voor deze aankoop 
wordt een beroep gedaan op de overheidsopdracht van de federale politie. 
 
7. Goedkeuring van de wijze van gunnen en gunning van 3 voertuigen voor de wijkcommissariaten. 
Dit agendapunt werd vorige politieraad verschoven om eens te bekijken of er geen wagens op CNG konden 
aangekocht. Na voorstelling van het  voertuigenbeleid van de zone, kunnen deze drie voertuigen gegund 
worden. 
 
8. Bovenzonaal convenant inzake de laterale steun in de functionaliteit handhaving van de openbare orde en 
de detachering van personeelsleden uit de lokale politie naar het AIK – Financiële compensatie. 
Gelet op het ontwerp protocol van 20 mei 2015 die een afrekening bevat voor de financiële compensatie voor 
de jaren 2013 en 2014, keurt de politieraad de compensatie goed van 35.727,4€. 
 
9. Jaarverslag 2014. 
Het jaarverslag wordt door de korpschef toegelicht. 
 
 
Namens de politieraad, 
 
De secretaris,         
 
Kristine Vansteeland 
 
 
 
 

 
 
 


