
POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 14 OKTOBER 2020 

AGENDA 

1.  Kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter betreffende de digitale vergadering 
van de politieraad op 14 oktober 2020. 

De raad wordt verzocht kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter van 2 oktober 2020 
houdende digitale zitting van de politieraad op 14 oktober 2020. 

De raad wordt 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 23 april 2020 goed te keuren. 
 

3.  Verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de politiezone. 

Ingevolge de ingebruikname van het nieuwe politiecommissariaat wordt de raad verzocht de maatschappelijke 
zetel te verplaatsen naar Hoogstraat 175 te 9340 Lede. 
 

4.  Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene jaarvergadering van 8 december 2020 van 
TMVS dv en bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

Aan de raad wordt voorgesteld de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 
2020 van TMVS dv goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger in TMVS dv. 

 

5.  Regulariseren van het collegebesluit van 17 juli 2020 waarbij het bestek en de wijze van gunnen voor 
het aanstellen van een poetsfirma is vastgesteld. 

Het politiecollege heeft de wijze gekozen waarop de opdracht voor het aanstellen van een poetsfirma wordt 

gegund, terwijl dit omwille van de waarde van de opdracht een bevoegdheid van de politieraad is. De raad wordt 

verzocht deze beslissing te regulariseren. 

 

6.  Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening. 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de politiezone. 
 

7.  Kennisname van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
eerste kwartaal dienstjaar 2020. 

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 maart 2020. 
 

8.  Vaststellen van de jaarrekening 2019. 

De raad wordt verzocht de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de politiezone van het 
dienstjaar 2019 vast te stellen. 
 



9.  Stemmen van de wijziging nr. 1 van de politiebegroting van het dienstjaar 2020. 

De raad wordt verzocht de eerste wijziging van de politiebegroting 2020 te stemmen. 
 

10.  Op pensioen stellen van een hoofdinspecteur van politie. 

Een hoofdinspecteur van politie bereikt het einde van zijn na non-activiteit voorafgaand aan de pensionering. De 
raad wordt verzocht hem op pensioen te stellen. 
 

11.  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. 
 
 


