P O L I T I E Z O N E
Hamme - Waasmunster

Aan de leden van de politieraad
Van de politiezone Hamme-Waasmunster

u

/kenmerk

contactpersoon
Katrien Thierens, secretaris

o

/kenmerk

telefoonnummer
052/25.71.35

datum
15 februari 2019
faxnummer
052/39.99.69

e-mail: katrien.thierens@police.belgium.eu

ONDERWERP: UITNODIGING
INSTALLATIEVERGADERING VAN DE NIEUWE POLITIERAAD

Geachte mevrouw/heer
Ik heb de eer u uit te nodigen tot de eedaflegging van de
politieraadsleden en de daaropvolgende vergadering van de nieuwe
politieraad, die door zal gaan op 19 februari 2019 in het
politiekantoor, Meulenbroekstraat 22 te Hamme. Deze vergadering zal
aanvangen om 20.00u.

DAGORDE:
Zie bijlage

Met vriendelijke groeten,
Namens het politiecollege,
De Korpschef,

De Burgemeester – voorzitter,

Maria De Sterck

Herman Vijt

Meulenbroekstraat 22
9220 Hamme

tel: 052/25.71.01
fax: 052/39.99.69

OPENBARE ZITTING
1. Politieraad: Mededeling van de geldigverklaring van de
verkiezing van de leden van de politieraad in de
respectievelijke gemeenteraden van de zone ;
2. Politieraad: Eedaflegging en aanstelling van de
politieraadsleden;
3. Politieraad: Nazicht en geldigverklaring van de
geloofsbrieven;
4. Politieraad: Vaststellen van de rangorde van de leden van
de politieraad;
5. Politieraad: Goedkeuring van het Reglement van orde van de
politieraad;
6. Politieraad: Toekenning van het presentiegeld voor de
vergaderingen van de politieraad;
7. Politieraad: Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst
inzake de berekening van het presentiegeld met het Sociaal
Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI);
8. Politieraad: Proces-verbaal installatie van de
politieraad;
9. Politieraad: Bepalen van de gunningswijze en vastleggen
van de voorwaarden inzake overheidsopdrachten. Verlenen
van delegatie aan het politiecollege voor de lopende
legislatuur;
10. Politieraad: Bepalen van de wijze van aanwerving en
benoeming van personeelsleden van de lokale politiezone.
Verlenen van delegatie aan het politiecollege voor de
lopende legislatuur;
11. Politieraad: Goedkeuring notulen 19 december 2018;
12. Financiën: Aktename besluit van de heer Gouverneur, dienst
toezicht van 14 december 2018 houdende goedkeuring
begrotingswijziging nr. 3 (gewone dienst) en 4
(buitengewone dienst) van de politiezone HammeWaasmunster;
13. Personeel: vacant verklaring inspecteur dienst
interventie;
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