
Politiezone Assenede/Evergem 

Politieraad 19/02/19 

Mededeling aan het publiek 
 

Het politiecollege brengt onderstaande beknopte lijst van de beslissingen van de politieraad tijdens haar zitting 
van 19/02/19 ter kennis aan het publiek : 

 
 

Overzichtslijst Politieraad 
 

Openbare zitting 

1. Installatie en eedaflegging van de verkozen leden van de politieraad 
 
 
Artikel 1 

Er wordt akte gemaakt en ondertekend betreffende deze eedaflegging. 

 

Artikel 2 

Na de beëdiging worden de voorgenoemde verkozenen aangesteld verklaard in hun functie van politieraadslid 

door de voorzitter Joeri De Maertelaere. 

 

2. Goedkeuren notulen vorige politieraad 
 
 

3. Vaststellen stemgewicht leden politieraad 
 
 
Artikel 1 

 

Stelt vast dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over één stem. 

 

Artikel 2 

 

Stelt het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van vertegenwoordigers in de 

politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de 

begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt:  

 

 

Politiezone Gemeente Aantal stemmen groep 

vertegenwoordigers 

Aantal stemmen per raadslid 

Assenede/Evergem Assenede 6 4,666666 

 Evergem 13 5,538461 

 

4. Vaststellen van de presentiegelden voor de politieraad en het vernieuwen van de overeenkomst 
met SSGPI  
 
 
Artikel 1 



De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad. 

 

Artikel 2 

Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op het vast bedrag van 208,16 euro; zijnde het wettelijk 

vastgestelde geïndexeerde maximumbedrag (dus 121,95 x 1,7069). 

 

Artikel 3 

Voor de berekening van de presentiegelden doet de politiezone een beroep op de diensten het SSGPI. 

5. Overdracht bevoegdheid aan politiecollege voor het bepalen van de wijze van gunnen van 
opdrachten beneden 5.500 euro (excl. BTW) voor aankopen in de buitengewone begroting voor de 
legislatuur 
 
 
Artikel 1 

Het politiecollege wordt gemachtigd om alle opdrachten van werken, leveringen en diensten – zonder 

inhoudelijke beperking – ingeschreven op de buitengewone begroting, na onderhandelingsprocedure te 

gunnen tot een maximumbedrag van 5.500 euro excl. BTW. 

 

Artikel 2 

Elke gunning die valt onder toepassing van artikel 122 van het KB van 8 januari 1996 dient telkens het 

voorwerp te zijn van een afzonderlijk toewijzingsbesluit van het politiecollege. 

 

Artikel 3 

Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

6. Hycap-compensatie AIK - principebesluit 
 
 
Enig artikel 

De politieraad hecht principieel goedkeuring aan het feit dat de verschuldigde mensuren van de politiezone 

aan het AIK financieel worden gecompenseerd.  Dit principieel akkoord geldt tot het einde van de legislatuur. 

7. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement 
 
 
Enig artikel 

Het huishoudelijk reglement van de politieraad wordt goedgekeurd.  

 

8. Goedkeuren deontologische code politieraad 
 
 
Enig artikel 
De politieraad stelt de deontologische code vast.  
 

9. Delegatie aanwerving en benoeming operationeel en burgerpersoneel van de politiezone naar het 
politiecollege 
 
 
Enig artikel 

Voor de lopende legislatuur wordt de bevoegdheid in het kader van artikel 56 WGP tot aanwerving of 

benoeming van de leden van de lokale politie, gedelegeerd naar het politiecollege. 



10. Principebeslissing betreffende de "onmiddellijke werving" en de "aspirantenmobiliteit" 
 
 
Enig artikel 

De politieraad hecht principieel goedkeuring aan de mogelijkheid van de politiezone om zich, na een 

vruchteloze mobiliteitsronde, te engageren voor de “onmiddellijke werving” (Categorie B) en/of voor de 

“aspirantenmobiliteit” (Categorie C). 

11. Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd 11/01/2019 inzake de openverklaring 
onder voorbehoud van 2 HINP dagco - goedkeuring selectieprocedure en selectiecommissie 
 
 
Enig artikel 

De politieraad neemt er akte van dat dit punt ondertussen zonder voorwerp is en er bijgevolg geen 

bekrachtiging meer nodig is. 

12. Goedkeuring toetreding tot TMVS 
 
 
Artikel 1 

Met ingang van 01/03/2019 toe te treden tot TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten 

van TMVS en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd. 

 

Artikel 2 

Met ingang van 01/03/2019 uit te treden uit Farys. 

 

Artikel 3 

De teammanager medewerkers en middelen (momenteel Annelies De Man) voor te dragen als lid voor 

de Algemene vergadering van TMVS.  

 

Artikel 4 

Onderhavige beslissing aan TMVS mee te delen. 

 

Artikel 5 

Het Politiecollege te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing. 

 

 

13. Convenant tussen de Oost-Vlaamse provincie (PAULO) en de politiezone - goedkeuring 
 
 
Enig artikel 

De politieraad hecht goedkeuring aan het afsluiten van een convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen 

en de politiezone Assenede/Evergem inzake het nieuwe tariefsysteem met basistrekkingsrechten  
 

 



 

14. Openverklaring 1 vacature INP team interventie – goedkeuring selectieprocedure en 
selectiecommissie 
 
 
Artikel 1 

Er wordt goedkeuring gehecht aan de openverklaring van 1 vacature INP team interventie. 

 

Artikel 2 
Voor de vacante functie van INP team interventie welke begeven wordt bij mobiliteit, wordt de selectie als 
volgt bepaald : 

• het inwinnen van het advies van een selectiecommissie 
• het organiseren van één of  meerdere testen of  geschiktheidsproeven 

Op elk van deze testen dient de kandidaat minstens 50% te behalen en in totaal minstens 60%. 
 
Artikel 3 
De raad hecht zijn goedkeuring aan de samenstelling van de selectiecommissie voor deze vacatures 
samengesteld uit : de korpschef en een officier en een hoofdinspecteur van een korps. Een calogpersoneelslid 
van de zone zal optreden als secretaris van de selectie. 

15. Kennisname jaaroverzicht 
 
 
Enig artikel 

De politieraad neemt kennis van het jaaroverzicht. 

16. Vragen 
 
 

17. Openverklaring 1 vacature INP team interventie – goedkeuring selectieprocedure en 
selectiecommissie 
 
 
Artikel 1 

Er wordt goedkeuring gehecht aan de openverklaring van 1 vacature INP team interventie. 

 

Artikel 2 
Voor de vacante functie van INP team interventie welke begeven wordt bij mobiliteit, wordt de selectie als 
volgt bepaald : 

• het inwinnen van het advies van een selectiecommissie 
• het organiseren van één of  meerdere testen of  geschiktheidsproeven 

Op elk van deze testen dient de kandidaat minstens 50% te behalen en in totaal minstens 60%. 
 
Artikel 3 
De raad hecht zijn goedkeuring aan de samenstelling van de selectiecommissie voor deze vacatures 
samengesteld uit : de korpschef en een officier en een hoofdinspecteur van een korps. Een calogpersoneelslid 
van de zone zal optreden als secretaris van de selectie. 

 

 

 



Geheime zitting 

18. Aanvraag tot verlenging mandaat korpschef Franky Mervielde - kennisneming 
 
 

Artikel 1 

Er wordt akte genomen van het schrijven dd  29/01/2019 van de heer Franky Mervielde, korpschef, inzake 
de vraag tot hernieuwing van zijn mandaat. 

Artikel 2 

De politieraad deelt aan de voorzitter van de evaluatiecommissie, de heer Joeri De Maertelaere, het verzoek 
tot hernieuwing mee. 
 

Evergem, 29 maart 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdcommissaris Mervielde Franky    Burgemeester De Maertelaere Joeri 
Korpschef  politiezone Assenede/Evergem   Voorzitter politiecollege 
 


