
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE 

POLITIERAAD 

IN ZITTING VAN 29 MAART 2022. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Politieraad: aktename ontslag politieraadslid. 

De politieraad neemt akte van de mededeling van dhr. André 

Raemdonck bij schrijven van 17 januari 2022, waarbij hij zijn 

ontslag aanbied met ingang van 01 januari 2022 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. Politieraad: aktename ontslag politieraadslid. 

De politieraad neemt akte van de mededeling van dhr. Frans Van 

Gaeveren bij schrijven van 21 januari 2022, waarbij hij zijn 

ontslag aanbied met ingang van 01 januari 2022 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. 

3. Politieraad: Eedaflegging politieraadslid 

De heer Guy Bogaert – De Clercq wordt onmiddellijk ter zitting 

uitgenodigd en verzocht in openbare vergadering en in handen 

van de burgemeester-voorzitter, de volgende eed af te leggen: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 

Grondwet en aan de Wetten van het Belgische Volk.” 

De heer Guy Bogaert – De Clercq legt voormelde eed af en wordt 

tot effectief politieraadslid aangesteld. Hij zal het mandaat 

beëindigen van de ontslagnemer conform artikel 20 WGP. 

Aangezien de politieraadsleden gerangschikt zijn volgens 

alfabetische volgorde, zal de heer Guy Bogaert – De Clercq op 

de tabel voorkomen vóór Daelman Rik. 

4. Politieraad: Eedaflegging politieraadslid 

Het politieraadslid heeft zich bij schrijven van 22 maart 2022 

verontschuldigd en wordt uitgenodigd voor de volgende 

politieraad.  

5. Politieraad: Eedaflegging politieraadslid 

De heer Christoff Van Gaeveren wordt onmiddellijk ter zitting 

uitgenodigd en verzocht in openbare vergadering en in handen 

van de burgemeester-voorzitter, de volgende eed af te leggen: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 

Grondwet en aan de Wetten van het Belgische Volk.” 



De heer Christoff Van Gaeveren legt voormelde eed af en wordt 

tot effectief politieraadslid aangesteld. Hij zal het mandaat 

beëindigen van de ontslagnemer conform artikel 20 WGP. 

Aangezien de politieraadsleden gerangschikt zijn volgens 

alfabetische volgorde, zal de heer Christoff Van Gaeveren op 

de tabel voorkomen vóór Vanhoyweghen Christel en na Van der 

Vorst Leon. 

6. Notulen vorige zitting: Goedkeuring notulen 14 december 

2021; 

De Politieraad keurt de notulen van de zitting van de 

politieraad van 14 december 2021 goed. 

7. Financiën: Aktename brief van de Gouverneur, dienst 

toezicht van 30 april 2021 houdende wijziging 5 (gewone 

dienst) en 6 (buitengewone dienst) van de begroting 2021 

De politieraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur 

van 20 december 2021 houdende goedkeuring wijzigingen 5 

(gewone dienst) en 6 (buitengewone dienst) van de begroting 

2021 van de politiezone Hamme-Waasmunster. 

8. Financiën: Aktename brief van de Gouverneur, dienst 

toezicht van 10 januari 2022 houdende jaarrekening 2020; 

De politieraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur, 

dienst toezicht van 10 januari 2022 houdende jaarrekening 

2020. 

De begrotingsrekening 2020, de balans op 31 december 2020 en 

de resultatenrekening over het dienstjaar 2020 van de 

politiezone Hamme-Waasmunster, zoals vastgesteld in artikel 2 

van het besluit van de Gouverneur, worden goedgekeurd.  

Het besluit van de Gouverneur van 10 januari 2022 wordt 

samengevoegd bij het dossier van de jaarrekening en maakt er 

inherent deel van uit.  

9. Financiën: Aktename brief van de Gouverneur, dienst 

toezicht van 27 januari 2022 houdende de begroting 2022 

De politieraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur 

van 27 januari 2022 houdende goedkeuring politiebegroting 2022 

van de politiezone Hamme-Waasmunster. 

10. Informatica: Vervanging servers virtualisatie netwerk - 

Goedkeuring raming, gunningswijze en uit te nodigen firma's 

De politieraad verleent zijn goedkeuring aan de raming voor de 

opdracht “Vervanging servers virtualisatie netwerk”. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

oorspronkelijke bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt € 63.636,36 excl. btw of € 77.000,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De ondernemer Lebon It Services nv, Roeselarestraat 205A te 

8840 Oostnieuwkerke wordt uitgenodigd om een offerte in te 

dienen. 

11. Infrastructuur: Levering en installatie van aircosysteem op 

de eerste verdieping van het commissariaat - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's 

De politieraad verleent zijn goedkeuring aan de technische 

beschrijving en de raming voor de opdracht “Levering en 

installatie van aircosysteem op de eerste verdieping van het 



commissariaat”. De raming bedraagt € 20.661,16 excl. btw of 

€ 25.000,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan 

de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Aelectrics bvba, Tulpenstraat 15 bus 10 te 9810 Eke - 

Nazareth; 

- LEC Energy Solutions bv, Kaaldries 91 B te 9220 Hamme; 

- The Aiconditioning Company nv, Neerlandweg 20 te 2610 

Wilrijk. 

12. Personeel: Vacant verklaring van 2 INP dienst interventie 

De politieraad beslist twee betrekkingen van inspecteur dienst 

interventie vacant te verklaren conform het goedgekeurd kader 

en zoals beschreven in de overwegingen van het besluit. 

* Punt bij hoogdringendheid 

Personeel: Nieuwe recruteringsprocedure. 

De politieraad neemt akte van de nieuwe recruteringsprocedure. 

De politieraad verklaart zich akkoord dat de politiezone kan 

bij iedere vacant verklaring na een niet ingevulde mobiliteit 

automatisch overgaan tot het recruteren van laureaten via 

externe werving. 

13. Varia: convenant PAULO 2022 en de politiezone Hamme-

Waasmunster - goedkeuring 

Beslist: 

De politieraad keurt de convenant tussen de Provincie Oost-

Vlaanderen en de politiezone Hamme-Waasmunster goed en 

onderschrijft de convenant conform de artikelen zoals vermeld 

in de notulen.  

Deze convenant treedt in werking op 1 januari 2022 en heeft 

een duurtijd van 1 jaar. 

Op deze convenant is uitsluitend het Belgisch recht van 

toepassing. Elk geschil betreffende deze convenant en alle 

aanvullingen van deze convenant behoren tot de bevoegdheid van 

de rechtbanken te Gent. 

De convenant wordt opgemaakt in tweevoud waarbij elke partij 

verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

GEHEIME ZITTING 

Er werden vier punten behandeld in geheime zitting 

 

 

Namens de Politieraad. 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens   Jurgen Bauwens. 



 

Bevestiging openbaarheid meldingslijst. 

 

Het Politiecollege bevestigt dat op de gewone wijze, op 11 

april 2022 afgekondigd en aangeplakt is het bericht 

aankondigde dat de lijst met de beknopte omschrijving van 

getroffen politieraadsbesluiten van de zitting van 29 maart 

2022 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. De lijst met de beknopte 

omschrijving van getroffen politieraadsbesluiten van de 

zitting van 29 maart 2022 wordt gepubliceerd op de website van 

de politiezone.  

 

Hamme, 8 april 2022 

 

De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Katrien Thierens.   Jurgen Bauwens. 


