
 

 Oudenaarde, 27 januari 2022  

LOKALE POLITIE  

VLAAMSE ARDENNEN 

 Aan de politieraadsleden 

Minderbroedersplein 1   

9700 Oudenaarde   

Tel 055/33.88.88   

Fax 055/33.00.48   

e-mail :   

joost.duhamel@police.belgium.eu   

 

BETREFT  Bijeenroeping van de politieraad. 

 

Geacht politieraadslid, 

 

Het politiecollege van de zone Vlaamse Ardennen nodigt u vriendelijk uit op de vergadering van de politieraad die 

zal doorgaan op dinsdag 8 februari 2022 om 20.00 u. 

 

Rekening houdend met de huidige coronacrisis wensen we het fysiek vergaderen te vermijden en stellen we voor 

om digitaal te vergaderen.  Het federaal bestuurlijk toezicht laat toe om digitaal te vergaderen voor dringende én 

niet dringende punten.  De vergadering zal doorgaan via MS Teams.  

 

DAGORDE : 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Besluit tot het laten doorgaan op digitale wijze van de vergadering van de politieraad in het kader van de 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken 

2. Aktename van het ontslag van de heer De Wulf Nico als politieraadslid 

3. Aanstelling en eedaflegging van mevrouw Baert Leen als politieraadslid 

4. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 14 december 2021 

5. Kennisname van de goedkeuring door de Gouverneur in  het kader van het federaal administratief toezicht 

van de jaarrekening 2020 van de politiezone Vlaamse Ardennen 

6. Kennisname van de goedkeuring door de Gouverneur in  het kader van het federaal administratief toezicht 

van de personeelsformatiewijziging CALOG- en operationeel kader van de politiezone Vlaamse Ardennen 

7. Logistiek : Principe : Aankoop een elektrische fiets voor de politiezone Vlaamse Ardennen antenne 

Kruishoutem - goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

8. Logistiek : Principe : Aankoop bureaustoelen voor de politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring raming, 

voorwaarden, wijze van gunnen 

9. Logistiek : Principe : Aankoop van één grafisch informatiebord op aanhangwagen met LED-display voor 

verkeersdoeleinden (“Tekstkar”) voor de politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring raming, 

voorwaarden, wijze van gunnen 



10. Logistiek : Principe : Aankoop van een snel interventievoertuig voor de politiezone Vlaamse Ardennen – 

goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

11. Informatica : Principe : Aankoop van 40 ASTRID radio’s en toebehoren voor de politiezone Vlaamse 

Ardennen – goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

12. Informatica : Principe : Aankoop vervanging storage center politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring 

raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

13. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 2 functies van inspecteur van politie – lokale 

recherche/Dienst Maatschappelijke Politiezorg hoofdpost Oudenaarde 

14. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 2 functies van inspecteur van politie - verkeer 

hoofdpost Oudenaarde 

 

VRAGENUURTJE 

 

 

GEHEIME ZITTING 

 

15. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen benoemingsbesluiten 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

(get.) Joost Duhamel       (get.) Marnic De Meulemeester 

Hoofdcommissaris van Politie – Korpschef    Burgemeester – Voorzitter 

 

 

 
 


