
  
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLISSINGEN 
GENOMEN DOOR DE POLITIERAAD 
IN ZITTING VAN 18 OKTOBER 2022. 

 
 

 
Openbare zitting 

 
1. Politieraad: aktename ontslag politieraadslid. 
 
De politieraad neemt akte van de mededeling van dhr. François Van Den Broeck bij schrijven van 21 
juni 2022, waarbij hij zijn ontslag aanbied als gemeenteraadslid van de gemeente Hamme. Bijgevolg 
kan betrokkene geen lid meer zijn van de politieraad. 
Conform artikel 20 van de WGP blijft het lid dat ontslag neemt zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger 
beëdigd. 

 
2. Eedaflegging gemeenteraadslid Jan Rosschaert 
 
De heer Jan Rosschaert wordt aangesteld verklaard in zijn ambt van politieraadslid: 
 

3. Eedaflegging gemeenteraadslid Robby Van der Stock 
 
De heer Robby Van der Stock wordt aangesteld verklaard in zijn ambt van politieraadslid: 
 
4. Notulen vorige zitting: Goedkeuring notulen 21 juni 2022; 
 
De politieraad keurt de notulen van de zitting van de politieraad van 21 juni 2022 goed – mits opmerking 
van politieraadslid Rik Daelman omtrent punt 12.  Hij gaat niet akkoord met art. 9 van het voorliggend 
politiereglement en wenst dit toe te voegen aan de beslissing.  
 
5. Aktename brief van de Gouverneur, dienst toezicht van 4 augustus 2022 

houdende wijziging 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van de 
begroting 2022 

 
De politieraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur van 4 augustus 2022 houdende 
goedkeuring wijzigingen 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van de begroting 2022 van de 
politiezone Hamme-Waasmunster. 
 
6. Financiën: begrotingswijziging 3 & 4 - politiebegroting 2022 – goedkeuring. 
 
De gewone begrotingswijziging nr.3 van het dienstjaar 2022 van de politiebegroting wordt, in 
overeenstemming met bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst wordt goedgekeurd zoals in 
de hierna vermelde samenvattingstabel: 
 

 
 

volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 
 

Verhoging + Verlaging - na de 
voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat 
begrotingsrekening 2021 
 

1 001 137,55 0 0 1 001 137,55 

Begrotingswijziging     



2022 
Ontvangsten van het 
eigen dienstjaar 

7 245 695,00 66 542,00 7 473,00 7 304 764,00 

Uitgaven van het eigen 
dienstjaar 

7 997 565,00 125 660,00 28 151,00 8 095 074,00 

     
Ontvangsten van vorige 
jaren 

191 976,22 248,00 355,00 191 869,22 

Uitgaven vorige jaren 72 246,00 29 628,00 0,00 101 874,00 
     
Ontvangsten van 
overboekingen 

0 0 0 0 

Uitgaven overboekingen 0 0 0 0 
Geraamd resultaat van 
de begroting 2022 

-632 139,78 -88 498,00 -20 323,00 -700 314,78 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 300 822,77 
 
De buitengewone begrotingswijziging nr.4 van het dienstjaar 2022 van de politiebegroting wordt, in 
overeenstemming met bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst wordt goedgekeurd zoals in 
de hierna vermelde samenvattingstabel: 
 

 volgens de 
oorspronkelijke 
begroting 

verhoging 
+ 

verlaging 
- 

na de 
voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat 
begrotingsrekening 2021 

141 498,48 0 0 141 498,48 

Begrotingswijziging 
2022 

    

Ontvangsten van het 
eigen dienstjaar 

303 000,00 0 0 303 000,00 

Uitgaven van het eigen 
dienstjaar 

354 000,00 14 500,00 10 000,00 358 500,00 

     
Ontvangsten van vorige 
jaren 

0 0 0 0 

Uitgaven vorige jaren 0 251,00 0 251,00 
     
Ontvangsten van 
overboekingen 

0 0 0 0 

Uitgaven overboekingen 0 0 0 0 

Geraamd resultaat van 
de begroting 2022 

-51 000,00 -14 751,00 -10 000,00 -55 751,00 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 85 747,48 
 
 
7. Financiën: maaltijdcheques. 
 
De politieraad geeft toestemming om met onmiddellijke ingang toe te treden tot de overheidsopdracht 
nr Procurement 2022 R3 082 en het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques 
ten voordele van de personeelsleden van de geïntegreerde politie toe te kennen aan de firma NV 
EDENRED Belgium: 
Eer zijn geen kosten voor het aanmaken, verdelen en beheren van deze maaltijdcheques.  De 
persoonlijke bijdrage van het personeelslid (1,09 euro) zal betaald worden op artikel 330/161-14, het 
gedeelte ten laste van de politiezone (4,91 euro) op het artikel 330/115-41 van de begroting 2023 en 
volgende; 



De politieraad geeft de politiezone de toestemmening om bepaalde persoonlijke gegevens via Galop 
en/of het SSGPI mee te delen zodat de maaltijdcheques kunnen aangekocht worden; 
en aanvullend aan de overheidsopdracht, wordt aan de firma EDENRED Belgium NV het verbod 
opgelegd om deze gegevens te verspreiden voor commerciële doeleinden; 
 
 
 
 
 
 

De volgende politieraad zal plaatsvinden op 13 december 2022. 
 

De heer Burgemeester – voorzitter verklaart de zitting gesloten. 
Gedaan te Waasmunster in zitting als ten hoofde. 

Namens de Politieraad : 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Michiels,        Jurgen Bauwens, 
Politiesecretaris.       Burgemeester-Voorzitter. 

 
 


