
POLITIERAAD
VERGADERING VAN 22 JUNI 2022

AGENDA

1. Installatie en eedaflegging van een opvolgend politieraadslid.

Mevrouw An Van Wesemael werd door de gemeenteraad van Lede verkozen verklaard als opvolgend 
politieraadslid. De raad wordt verzocht haar geloofsbrieven te onderzoeken waarna zij toegelaten wordt tot de 
eedaflegging.

2. Installatie en eedaflegging van een opvolgend politieraadslid.

De heer Danny Moens werd door de gemeenteraad van Lede verkozen verklaard als opvolgend politieraadslid. De 
raad wordt verzocht zijn geloofsbrieven te onderzoeken waarna hij toegelaten wordt tot de eedaflegging.

3. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

De raad wordt verzocht de notulen van de vergadering van 23 maart 2022 goed te keuren.

4. Bekrachtigen van het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende goedkeuren van de agenda van de 
gewone algemene jaarvergadering van 16 juni 2022 van Solva en bepalen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.

Aan de raad wordt voorgesteld de collegebeslissing van 18 mei 2022 te bekrachtigen waarmee het de 
agendapunten van de algemene vergadering van 16 juni 2022 van Solva heeft goedgekeurd en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vastgesteld. Het politiecollege heeft deze beslissing genomen omdat de raadszitting na de 
algemene vergadering valt.

5. Bekrachtigen van het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende goedkeuren van de agenda van de 
gewone algemene jaarvergadering van 21 juni 2022 van TMVS dv en bepalen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.

Aan de raad wordt voorgesteld de collegebeslissing van 18 mei 2022 te bekrachtigen waarmee het de 
agendapunten van de algemene vergadering van 21 juni 2022 van TMVS dv heeft goedgekeurd en het mandaat 
van de vertegenwoordiger vastgesteld. Het politiecollege heeft deze beslissing genomen omdat de raadszitting na 
de algemene vergadering valt.

6. Aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Solva.

Het politiecollege stelt voor om burgemeester Van De Velde aan te wijzen als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van Solva. Het verzoekt de raad tevens om haar beslissing van 18 mei 2022 te 
bekrachtigen waarbij een afgevaardigde voor de algemene vergadering van 16 juni 2022 werd aangesteld.

7. Aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVS.

De politieraad wordt verzocht een nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVS dv aan 
te wijzen, ingevolge het ontslag als politieraadslid van de huidige vertegenwoordiger, mevrouw Elsy De Geyter.

8. Aanstellen van een poetsfirma: vaststellen van het bestek en de wijze van gunnen.

Voor poetsen van het politiecommissariaat werd een bestek opgesteld. De raad wordt verzocht dit vast te stellen 
en de wijze van gunnen te kiezen. De uitgave wordt geraamd op 85.000 euro.

9. Vervangen van de camera's van het ANPR-systeem uit de eerste en tweede fase: vaststellen van het 
bestek en de wijze van gunnen.



Voor de upgrade van het ANPR-systeem (fases 1 en 2 uit 2012 en 2013) 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. Aankopen van kogelwerende vesten: vaststellen van het aankoopdossier.

De politiezone heeft behoefte aan 63 nieuwe kogelwerende vesten die voldoen aan de normen vastgelegd in de 
omzendbrief GPI 95. Het politiecollege stelt voor de opdracht te gunnen via het raamcontract PZA/2020/384-F03 
van de politiezone Antwerpen. De uitgave wordt geraamd op 48.790,83 euro.

11. Organiseren van een overheidsopdracht voor verzekeringen: vaststellen van het bestek en de wijze 
van gunnen.

De huidige verzekeringspolissen lopen eind dit jaar af. Het politiecollege wenst een nieuwe overheidsopdracht te 
organiseren voor onze politiezone en 6 andere zones uit de regio.
De raad wordt verzocht het bestek 10/2022 vast te stellen en de wijze van gunnen te kiezen, met name 
mededinging met onderhandeling. 
De uitgave wordt geraamd op 2.100.000 euro, inclusief btw, voor alle zones samen en geldt voor een periode van 
4 jaar. Ze gebeurt met eigen middelen en wordt voorzien op de gewone dienst van de politiebegrotingen vanaf 
2023.

12. Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
eerste kwartaal dienstjaar 2022.

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 maart 2022.

13. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de gouverneur.

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de politiezone.

14. Vaststellen van de jaarrekening van dienstjaar 2021.

De raad wordt verzocht de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van de politiezone van het 
dienstjaar 2021 vast te stellen.

15. Aanwijzen van de dienst waarbij ieder ongeval dat als arbeidsongeval kan worden beschouwd en 
iedere ziekte die als beroepsziekte kan worden beschouwd moet worden aangegeven.

Sedert 2015 zijn de bevoegdheden inzake arbeidsongevallen toegewezen aan de commissaris – directeur niet-
operationele steun van de dienst politie- en personeelssecretariaat. Recent werd een adviseur – directeur niet-
operationele steun aangeworven.
De raad wordt verzocht de bevoegdheden inzake arbeidsongevallen over te hevelen van de commissaris naar de 
directeur.

16. 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.

17. Toelichting over de werking van het politiekorps.

De voorzitter geeft toelichting bij de stand van zaken.

18. 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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