
POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 23 APRIL 2020 

AGENDA 

1.  Kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter betreffende de niet-openbaarheid 
van de zitting en beslissen tot  digitaal vergaderen. 

De raad wordt verzocht kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter van 14 april 2020 houdende 
digitale zitting politieraad op 23 april 2020 waarin hij vaststelt dat het niet mogelijk is openbaar te vergaderen. 

De raad wordt ook verzocht ermee instemmen om deze zitting digitaal te vergaderen. 

 

2.  Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. 

De raad wordt verzocht de notulen van de vergadering van 10 december 2019 goed te keuren. 
 

3.  Reglement inzet vrijwilligers. 

In bepaalde uitzonderlijke gevallen wenst de politie ook een beroep te doen op vrijwilligers. De raad wordt verzocht 
de modaliteiten hiervan in een reglement vast te leggen. 
 

4.  Kennisname van de goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan. 

De Ministers van Justitie en van Veiligheid en Binnenlandse Zaken keurden het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 
goed. De raad word verzocht hiervan kennis te nemen. 
 

5.  Open verklaren van één betrekking van assistent voor de directie niet-operationele steun, dienst 
politie- & personeelssecretariaat. 

Een assistent maakte op 1 februari mobiliteit naar de federale politie. De raad wordt verzocht deze betrekking van 
assistent voor de directie niet-operationele steun, dienst politie- & personeelssecretariaat, open te verklaren via 
mobiliteit.  
 

6.  Open verklaren van één betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operationele 
steun, dienst lokaal informatiekruispunt. 

Een hoofdinspecteur van de dienst lokaal informatiekruispunt maakte op 1 maart mobiliteit naar een andere 
politiezone. De raad wordt verzocht deze betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operationele 
steun, dienst lokaal informatiekruispunt, open te verklaren via mobiliteit.  
 

7.  Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie gebiedsgebonden 
politiezorg, dienst buurtwerking & onthaal. 

Een inspecteur van de dienst buurtwerking & onthaal is sedert 1 maart 2020 gedetacheerd. De raad wordt verzocht 
een betrekking van inspecteur van politie voor de directie gebiedsgebonden politiezorg, dienst buurtwerking & 
onthaal, open te verklaren via mobiliteit. De raad wordt verzocht ook de mogelijkheid tot aspirantenmobiliteit te 
voorzien. 
 

8.  Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie operaties, dienst 
interventie- & projectwerking. 

Een inspecteur van de dienst interventie- & projectwerking maakt op 1 mei mobiliteit naar een andere directie van 
ons korps. De raad wordt verzocht deze betrekking van inspecteur van politie voor de directie operaties, dienst 
interventie- & projectwerking, open te verklaren via mobiliteit. De raad wordt verzocht ook de mogelijkheid tot 
aspirantenmobiliteit te voorzien. 
 



9.  Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 van 2019. 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de goedkeuring van de wijziging nr. 1 van de politiebegroting van het 
dienstjaar 2019 door de gouverneur. 
 

10.  Kennisname van de goedkeuring van de politiebegroting 2020. 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de goedkeuring van de politiebegroting 2020 door de gouverneur. 
 

11.  Kennisname van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
vierde kwartaal dienstjaar 2019. 

Overeenkomstig artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus en artikel 131 van de nieuwe gemeentewet, wordt de raad verzocht kennis te 
nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van 31 december 2019. 
 

12.  Principebesluit verkoop gebouwen. 

Na de verhuis van de politiediensten naar het nieuwe commissariaat op de Hoogstraat, zijn de huidige gebouwen 
niet meer nodig. De raad wordt verzocht principieel tot de verkoop van de gebouwen Oudenaardsesteenweg 402 
te Erpe-Mere en administratief centrum 2 te Lede te besluiten. 
 

13.  Rapporteren van beslissingen inzake delegatie van benoemingen. 

Het politiecollege informeert de politieraad over de beslissingen die het genomen heeft in het kader van zijn 
gedelegeerde bevoegdheid tot het benoemen van de personeelsleden. 
 

14.  Ontslag verlenen aan een commissaris van politie om met pensioen te kunnen gaan. 

Een commissaris van politie is met non-activiteit voorafgaand aan het pensioen. Om hem toe te laten met 
rustpensioen te gaan, wordt de raad verzocht hem ontslag te verlenen. 
 

15.  Mondelinge vragen in toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement. 

In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement kunnen de raadsleden vragen stellen aan het 
politiecollege. 
 
 


