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OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE 
POLITIERAAD 

IN ZITTING VAN 09 FEBRUARI 2021. 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Notulen vorige zitting: Goedkeuring notulen 
15 december 2020; 

De Politieraad keurt goed de notulen van de zitting van de 

politieraad van 15 december 2020. 

 

2. Politieraad: Aktename brief van de Gouverneur van 

07 januari 2021 houdende tussentijdse verkiezing 

politieraadslid Hamme; 

De Politieraad neemt akte van het besluit van de Deputatie van 

07 januari 2021 houdende verkiezing effectief lid voor de 

politieraad. 

De verkiezing van de heer François Van den Broeck als 

effectief lid voor de politieraad van de politiezone Hamme-

Waasmunster door de gemeenteraad van Hamme in zitting van 

25 november 2020 wordt geldig verklaard door de deputatie. 

 

3. Financiën: Leningen t.w.v. € 280.000,00 ter financiering 

van het investeringsprogramma 2021 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

De Politieraad, 

Onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2021 

verleent de politieraad zijn goedkeuring aan het bestek met 

nr. 2021/139 en de raming voor de opdracht “Leningen t.w.v. 

€280.000,00 ter financiering van het investeringsprogramma 

2021”, opgesteld door de financiële dienst. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten.  

De raming bedraagt € 11.500,00 incl. btw (0% btw). 

De bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit. 

 

4. Personeelszaken: Aktename brief Gouverneur van 

07 januari 2021 houdende goedkeuring formatiewijzigingen 

operationeel personeel en administratief en logistiek 

personeel; 



De Politieraad neemt akte van de brief van de Gouverneur van 

07 januari 2021 houdende goedkeuring van de 

formatiewijzigingen van het operationeel personeel en het 

administratief en logistiek personeel. 

 

5. Personeelszaken: Kennisname besluit van het politiecollege 

van 08 januari 2021 houdende inschrijving op de 

mobiliteitscyclus aspiranten – delegatie aan het 

politiecollege. 

De politieraad gaat akkoord met het besluit van het 

politiecollege van 08 januari 2021 houdende vacant verklaring 

van één betrekking inspecteur – dienst interventie, die via de 

laatste mobiliteitscyclus 2020-05 niet ingevuld werd, in de 

eerstvolgende aspiranten mobiliteitscyclus 2021-A1 vacant te 

verklaren 

 

6. Personeelszaken: Vacant verklaring van één betrekking 

inspecteur - dienst sociale recherche. 

De politieraad verklaart zich akkoord met de vacant verklaring 

van één betrekking van inspecteur dienst sociale recherche 

conform de modaliteiten zoals omschreven in de overwegingen 

van het besluit. 

 

GEHEIME ZITTING 

 
Er werd 1 punt behandeld in de geheime zitting. Gezien er 

persoonlijke gegevens opgenomen zijn in dit agendapunt, wordt 

dit niet gepubliceerd.  

 

 

 

Namens de Politieraad. 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens   Jurgen Bauwens. 



 

Bevestiging openbaarheid meldingslijst. 

 

Het Politiecollege bevestigt dat op de gewone wijze, op 

12 februari 2021 afgekondigd en aangeplakt is het bericht 

aankondigde dat de lijst met de beknopte omschrijving van 

getroffen politieraadsbesluiten van de zitting van 

09 februari 2021 conform artikel 85 van de Wet op de 

geïntegreerde Politie, ter inzage van het publiek ligt in het 

gemeentehuis te Hamme en in het gemeentehuis te Waasmunster, 

tijdens de loketuren en dit gedurende 10 dagen. 

 

Hamme, 10 februari 2021 

 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens.   Jurgen Bauwens. 


