
POLITIERAAD 

VERGADERING VAN 13 OKTOBER 2021 

AGENDA 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. 

De raad wordt verzocht de notulen van de vergadering van 10 juni 2021 goed te keuren. 
 

2.  Kennisname van het antwoord van de gouverneur op de klacht van raadslid Wille. 

Raadslid Stijn Wille diende een tweevoudige klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse 
overheid naar aanleiding van de vorige politieraad. De raad wordt verzocht kennis te nemen van het antwoord dat 
de gouverneur formuleerde. 
 

3.  Instemmen met de aanwerving van een bijkomende medewerker DPO. 

De raad wordt verzocht principieel in te stemmen met de aanwerving van een administratief en logistiek kader 
niveau B voor de administratieve ondersteuning van de functionaris van gegevensbescherming door de politiezone 
Aalst. 
 

4.  Open verklaren bij wijze van externe aanwerving van een contractuele betrekking van bediende niveau 
D voor de directie niet-operationele steun, dienst politie- & personeelssecretariaat. 

Een contractuele onthaalbediende is langdurig afwezig. De raad wordt verzocht een vervangingsbetrekking open te 
verklaren bij wijze van externe aanwerving en het politiecollege te belasten met de organisatie. 
 

5.  Open verklaren van drie betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie operaties, dienst 
interventie- & projectwerking. 

Twee inspecteurs van de dienst interventie- & projectwerking maken mobiliteit naar een andere korps. Een andere 
inspecteur nam zijn functie niet op. De raad wordt verzocht drie betrekkingen 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. 
 

6.  Leveren van brandstoffen voor dienstvoertuigen: vaststellen van het bestek en de wijze van gunnen. 

Voor de levering van brandstoffen voor de voertuigen vanaf 2022 werd een bestek opgesteld. De raad wordt 
verzocht dit vast te stellen en de wijze van gunnen te kiezen. De uitgave wordt geraamd op 135.000 euro voor een 
periode van drie jaar. 
 

7.  Goedkeuren van het interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS. 

FOCUS is een nieuw operationeel platform van softwareproducten van de geïntegreerde politie. De politiezone wil 
graag gebruik maken van enkele functionele mogelijkheden van het platform. Daartoe wordt de politieraad verzocht 
de kadertekst interzonaal samenwerkingsprotocol goed te keuren. 
 

8.  Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
tweede kwartaal dienstjaar 2021. 

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 2021. 
 

9.  Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2019. 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de politiezone. 



 

10.  Vaststellen van de jaarrekening 2020. 

De raad wordt verzocht de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de politiezone van het 
dienstjaar 2020 vast te stellen. 
 

11.  Stemmen van de wijziging nr. 1 van de politiebegroting van het dienstjaar 2021. 

De raad wordt verzocht de eerste wijziging van de politiebegroting 2021 te stemmen. 
 

12.  Vaststellen van de voorwaarden voor de verkoop van een afgeschreven voertuig. 

De politiezone beschikt over een afgeschreven motorfiets. De raad wordt verzocht de motorfiets te verkopen via 
een veiling. 
 

13.  Op pensioen stellen van een inspecteur van politie. 

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

14.  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. 
 

15.  Toelichting over de werking van het politiekorps. 

De voorzitter geeft toelichting bij de stand van zaken, inclusief de voorlopige schorsing bij ordemaatregel van de 
korpschef. 
 

16.  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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