
POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 8 DECEMBER 2020 

AGENDA 

1.  Kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter betreffende de digitale vergadering 
van de politieraad op 8 december 2020. 

De raad wordt verzocht kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter van 24 november 2020 
houdende digitale zitting van de politieraad op 8 december 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 14 oktober 2020 goed te keuren. 
 

3.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Solva van 16 december 2020 en bepalen 
van het stemgedrag van de vertegenwoordiger. 

Aan de raad wordt voorgesteld de agenda van de algemene vergadering van Solva van 16 december 2020 goed te 
keuren en het stemgedrag van de vertegenwoordiger te bepalen. 
 

4.  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 januari mobiliteit naar een ander 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. 
 

5.  Desaffecteren van de oude politiegebouwen. 

De raad wordt verzocht de gewezen politiecommissariaten in Lede en Erpe-Mere te desaffecteren. 
 

6.  Definitief besluiten tot de verkoop van het gewezen politiecommissariaat in Erpe-Mere. 

In de verkoopprocedure van het gewezen politiecommissariaat in Erpe-Mere, wordt de raad verzocht de definitieve 
verkoopbeslissing te nemen. 
 

7.  Definitief besluiten tot de verkoop van het gewezen politiecommissariaat in Lede. 

In de verkoopprocedure van het gewezen politiecommissariaat in Erpe-Mere, wordt de raad verzocht de definitieve 
verkoopbeslissing te nemen. 
 

8.  Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
tweede 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 30 juni 2020. 
 

9.  Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
derde 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 30 september 2020. 
 

10.  Stemmen van de politiebegroting van het dienstjaar 2021. 

De raad wordt verzocht de politiebegroting voor het dienstjaar 2021 te stemmen. 
 

11.  Aangaan van een lening. 

Om te voldoen aan de thesauriebehoeften van het bestuur is het aangewezen een lening aan te gaan. De raad 
wordt verzocht hiermee in te stemmen en het contract nr. 01/2020 voor het aangaan van leningen vast te stellen. 

 

12.  Erkenning van bijzonder nuttige ervaring voor een medewerker. 

Bij aanwerving kan een medewerker maximaal 9 jaar ervaring uit de private sector laten meetellen voor de 
berekening van zijn anciënniteit. Voor bijzonder nuttige ervaring kan een uitzondering gevraagd worden. In het 
kader van de procedure voor een nieuwe medewerker, wordt de raad verzocht een aanvraag te richten tot de 
“Adviescommissie geldelijke anciënniteit”. 
 

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. 
 
 


