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POLITIRAAD 14.12.2021 
 
DAGORDE 
 
OPENBARE ZITTING 
 

1. 
 

Vrijwaring van de gezondheid tijdens de corona-pandemie: vergadering van de politieraad via 
TEAMS-applicatie 
 

De heersende Delta-variant en de nieuwe Omicron-variant zorgen er voor dat de 
epidemiologische toestand nog steeds zorgwekkend is. 
Bij koninklijk besluit d.d. 28 oktober 2021 werd de epidemische noodsituatie inzake de COVID-
19 pandemie afgekondigd vanaf 28 oktober 2021 t.e.m. 28 januari 2022. 
Het is dan ook belangrijk dat we de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus 
nauwgezet opvolgen en zodus digitaal vergaderen. 
Een digitale vergadering van de politieraad dient te worden opengesteld voor het publiek. Dit 
kan door de vergadering te livestreamen; d.i. hetzelfde principe als bij een 
gemeenteraadszitting. Door de vergadering van de politieraad online uit te zenden met beeld 
en geluid wordt de openbaarheid van de bijeenkomst gegarandeerd en kunnen rechtsgeldige 
besluiten worden genomen. 

  
2. Brief gouverneur d.d. 11.10.2021 houdende de goedkeuring door de toezichthoudende  

overheid van de jaarrekening 2020: kennisneming door de raad 
 

Op 23 maart 2021 ging de politieraad in zijn zitting over tot de vaststelling van de begrotings- 
en jaarrekening 2020. 
De provinciegouverneur dient zich, in het kader van het specifiek federaal toezicht, uit te 
spreken over de goedkeuring en vaststelling van de rekeningen die betrekking hebben op de 
lokale politie binnen een termijn van 200 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van deze 
rekeningen bij de gouverneur. 
In dit opzicht neemt de politieraad kennis van de brief d.d. 11 oktober 2021 van mevrouw 
Carina Van Cauter, provinciegouverneur, waarbij zij in het kader van het specifiek federaal 
toezicht, haar goedkeuring verleent aan de door de politieraad vastgestelde begrotings- en 
jaarrekening 2020. 

  
3. 
 

Vaststellen van het budget voor het dienstjaar 2022 
 

De politieraad stelt het budget 2022 als volgt vast: 
 

GEWONE BEGROTING  

  

Ontvangsten eigen dienstjaar 8.262.146,00 

Uitgaven eigen dienstjaar 10.161.212,00 

Saldo eigen dienstjaar -1.899.066,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 
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Ontvangsten overboekingen 0,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 

Geraamd resultaat van het dienstjaar -1.899.066,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat v.h. vorige jaar 2.238.346,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 339.380,00  
 

BUITENGEWONE BEGROTING  

  

Ontvangsten eigen dienstjaar 396.000,00 

Uitgaven eigen dienstjaar 396.000,00 

Saldo eigen dienstjaar 0,00 

Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 

Ontvangsten overboekingen 0,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 

Geraamd resultaat van het dienstjaar 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat v.h. vorige jaar 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 
 

  
 
4. 

 
Vacant verklaren van een functie van inspecteur voor de ‘Buurtpolitie’ 
 

De raad stelt een functie van inspecteur voor de ‘Buurtpolitie’ via mobiliteit vacant ter 
vervanging van een inspecteur die vanaf 01.05.2022 ‘non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering / NAVAP’ geniet. 
Bij niet invulling via mobiliteit zal deze betrekking vacant worden gezet via de 
aspirantenmobiliteit. 

  
5. Voorstelling van de dienst ‘Buurtpolitie’    

 
De politieraad neemt kennis van de voordracht van commissaris Jan LAUWAET, directeur 
Buurtpolitie, betreffende de organisatie en de werking van de dienst ‘Buurtpolitie’. 

  
 
GEHEIME ZITTING 
 

6. Aanstelling van een vervangend bijzonder rekenplichtige voor de politiezone & vaststellen 
van de mandaattoelage 
 

7. Toestemming  van ‘Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP)’ aan een 
inspecteur van de dienst ‘Buurtpolitie’ 
 

 


