
POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 17 MAART 2021 

AGENDA 

1.  Kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter betreffende de digitale vergadering 
van de politieraad op 17 maart 2021. 

De raad wordt verzocht kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter van 3 maart 2021 houdende 
digitale zitting van de politieraad op 17 maart 2021. 

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

 

2.  Kennisname van het ontslag van raadslid Isabelle Derder. 

Bij brief van 9 januari 2021 diende mevrouw Isabelle Derder haar ontslag als politieraadslid in. De raad wordt 
verzocht hiervan kennis te nemen. 
 

3.  Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. 

De raad wordt verzocht de notulen van de vergadering van 8 december 2020 goed te keuren. 
 

4.  Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 van 2020. 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de goedkeuring van de wijziging nr. 1 van de politiebegroting van het 
dienstjaar 2020 door de gouverneur. 
 

5.  Kennisname van de goedkeuring van de politiebegroting 2021. 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de goedkeuring van de politiebegroting 2021 door de gouverneur. 
 

6.  Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
vierde 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 december 2020. 
 

7.  Aankopen van een politievoertuig: vaststellen van de bijzondere kenmerken en de wijze van gunnen. 

De raad wordt voorgesteld om een anoniem politievoertuig aan te kopen via het aankoopdossier Procurement 
2016 R3 010 van de federale politie en het aankoopdossier 04/2021 vast te stellen. De uitgave wordt geraamd op 
48.826,45 euro, inclusief btw. 
 

8.  Aankopen van servers: vaststellen van het bestek en de wijze van gunnen. 

Voor de vervanging van de servers werd een bestek opgesteld. De raad wordt verzocht dit vast te stellen en de 
wijze van gunnen te kiezen. De uitgave wordt geraamd op 70.000 euro. 
 

9.  Upgrade APR-systeem: vaststellen van het bestek en de wijze van gunnen. 

Voor de upgrade van het ANPR-systeem werd een bestek opgesteld. De raad wordt verzocht dit vast te stellen en 
de wijze van gunnen te kiezen. De uitgave wordt geraamd op 72.000 euro. 
 

10.  Kennisname van de afrekening van de bouw van het politiehuis. 



Het politiecollege informeert de raad over de voorlopige afrekening van de kostprijs van het politiegebouw. 
 

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. 
 

12.  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. 
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