
 

 Oudenaarde, 1 juni 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 14 juni 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. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 19 april 2022 

2. Financiën : vaststellen van de Jaarrekening 2021 van de politiezone 

3. Algemene vergadering van Solva op donderdag 16 juni 2022  – goedkeuring agenda/bijlages en oproeping 

4. Logistiek : Principebeslissing : Aankoop van een extra anoniem voertuig voor allerhande verplaatsingen voor 

de politiezone Vlaamse Ardennen (via raamcontract) – goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

5. Toetreding tot de aankoopcentrale binnen de raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het 

leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van 

verkeersonderzoek – beslissing 

6. Logistiek : Principebeslissing : aankoop van bijkomende snelheidsinformatieborden voor verkeersdoeleinden 

via raamcontract – goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

7. Logistiek : Principebeslissing : aankoop van ballistische harnassen voor collectief gebruik voor de 

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

8. Informatica : Principebeslissing : Aankoop van nieuwe camera’s en opnamesysteem voor het 

hoofdcommissariaat te Oudenaarde van de politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring raming, 

voorwaarden, wijze van gunnen 

9. Personeel : Politieraadsbesluit van 14 december 2021 betreffende het vacant verklaren bij wijze van 

mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – wijk Oudenaarde Politiezone Vlaamse Ardennen – 

intrekken van 1 vacature 



10. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 3 functies van inspecteur polyvalent medewerker - 

interventiedienst hoofdpost Oudenaarde 

11. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen besluiten 

 

VRAGENUURTJE 

 

 

GEHEIME ZITTING 

 

12. Benoeming van een commissaris van politie – diensthoofd bureau planning en evenementen bij de lokale 

politie Vlaamse Ardennen per 1 september 2022 

13. Ontslag van een hoofdinspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen per 1 april 2023, ten 

gevolge van oppensioenstelling 

14. Aanvraag vanwege een agent van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen tot non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) met ingang van 01 december 2022 

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

 

VARIA 

Mobiel stalkingsalarm – toelichting INP Kathy Rousseau 

 

 

 

Hoogachtend, 

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

Hoofdcommissaris van Politie – Korpschef    Burgemeester – Voorzitter 

 

 

 

 
 

 


