
 

 Oudenaarde, 1 april 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 19 april 2022 om 20.00 u in de vergaderzaal (tweede verdieping) van de hoofdpost van de 

politiezone Vlaamse Ardennen, Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde. 

 

DAGORDE : 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Eedaflegging commissaris Alain De Soete 

2. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 8 februari 2022 

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

van de begroting 2022 van de politiezone Vlaamse Ardennen 

4. Logistiek : Principebeslissing : Aankoop van airconditioning voor de burelen van de antenne Kruishoutem - 

goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

5. Logistiek : Principebeslissing : Aankoop van een kleine, anonieme bus voor allerhande verplaatsingen voor 

de politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

6. Logistiek : Nieuwbouwproject  : Beslissing tot bouwen van een politiehuis en schietstand op gronden 

gelegen te Bruwaan Noord te Oudenaarde en goedkeuring bestek voor de overheidsopdracht voor diensten 

met als voorwerp “Studieopdracht nieuw Politiehuis Politiezone Vlaamse Ardennen 

7. Informatica : Principesbeslissing : Aankoop van laptops met dockingstations en desktops in het kader van 

het jaarlijks vervangingsplan voor de politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring raming, voorwaarden, 

wijze van gunnen 

8. Algemene jaarvergadering der deelnemers van TMVS dv van 21 juni 2022 – goedkeuring agenda  

9. Financiering PAULO (Provinciale academie voor urgentiediensten en lokale overheden) – afsluiten van een 

afnameconvenant voor 2022 

10. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van consulent verkeer –Dienst verkeer 

hoofdpost Oudenaarde 



11. Personeel : vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van assistent gespecialiseerd vakman – 

Directie logistiek - hoofdpost Oudenaarde 

12. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 2 functies van assistent onthaal/verkeer – Directie 

operaties - hoofdpost Oudenaarde 

13. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 3 functies van assistent gerechtelijk bureel – 

Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 

14. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van assistent planning en evenementen – 

Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 

15. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – polyvalent 

medewerker interventie – Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 

16. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – lokale 

recherche- Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 

 

VRAGENUURTJE 

 

 

GEHEIME ZITTING 

 

17. Aanvraag vanwege een inspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen tot non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) met ingang van 1 augustus 2021 

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

 

VARIA 

Jaarverslag 2021 – toelichting door 1e adviseur Vanhulle Wendy 

 

 

 

Hoogachtend, 

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

Hoofdcommissaris van Politie – Korpschef    Burgemeester – Voorzitter 

 

 

 
 

 
 


