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Blankenberge, 1 juli 2020 

 

De besluitenlijst van de vergadering van de politieraad van 23 juni 2020 werd overeenkomstig het 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de provinciegouverneur op heden, 
en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de politiezone. 

 

Politieraad 23 juni 2020 

 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

2 Proces-verbaal politieraad dd. 26 mei 2020. Goedkeuring. Stemming. 

3 Voorstelling criminaliteitscijfers 2019. Kennisname 

TOELICHTING: 

De criminaliteitscijfers 2019 worden toegelicht.

4 Financiën. Jaar- en begrotingsrekening 2019 van de politiezone. Goedkeuring. 
Stemming. 

Beslissing: 
TOELICHTING: 

De jaar- en begrotingsrekening 2019 wordt goedgekeurd als volgt: 

 

De begrotingsrekening sluit af met 

 

een positief algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van                             0,00 EUR 

een positief algemeen boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst van                   0,00 EUR 

een positief algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst van                    0,00 EUR 

een positief algemeen boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst van 63.607,87 EUR 

 

De balans per 31/12/2019 

Vaste activa    7.863.833,23  Eigen vermogen          2.480.633,431 

Vlottende activa    1.646.728,61  Vreemd vermogen        7.029.928,41 



 

 

Totaal activa    9.510.561,84  Totaal passiva        9.510.561,84 

 

De resultatenrekening per 31/12/2019 

 

exploitatieresultaat van het boekjaar 

batig exploitatieresultaat                                   620.511,06 EUR 

uitzonderlijk resultaat van het boekjaar 

nadelig uitzonderlijk resultaat                                  442.114,87 EUR 

resultaat van het boekjaar  

batig resultaat van het boekjaar                    198.396,19 EUR 

 
  

 

5 Personeel. Vacant verklaren 1 functie Inspecteur-interventie.  Goedkeuring 

TOELICHTING: 

Een  inspecteur, lid van de interventiedienst, maakt op 01 mei 2020 mobiliteit naar het CIC West-
Vlaanderen. 
Het is noodzakelijk om in vervanging te voorzien om de continuïteit van de interventiedienst te 
verzekeren. 

 

GEHEIME ZITTING 

6 Personeel. Benoeming 1 Inspecteur-interventie. Goedkeuring 

TOELICHTING: 

Op 24 maart 2020  werd de selectie voor 2 betrekking inspecteur-interventie gehouden.  De 
selectiecommissie heeft  2 kandidaten gehoord. Het  PV van de selectie en motivering  wordt in bijlage 
gevoegd. 
  
Er werden 2 kandidaten gehoord en slechts 1 kandidaat werd geschikt bevonden. 
  
Een aspirant-inspecteur werd door de politieraad, in zitting van 14 april 2020, benoemd tot inspecteur-
interventie met ingang op 01 juli 2020 
 
Door de COVID19-maatregelen, werd de opleiding gewijzigd en werden de aspiranten definitief 
toegewezen aan hun toekomstige eenheden op 01 juni 2020; 
 
Gezien het politieraadsbesluit van 14 april 2020 de benoeming laat ingaan op 01 juli 2020 moet dit 
besluit vernietigd worden en moet een nieuwe benoeming met ingang op 01 juni 2020 goedgekeurd 
worden 

 

7 Personeel. Benoeming inspecteur-interventie. Goedkeuring 

TOELICHTING: 

Op 03 juni 2020 werd een selectiegesprek gehouden voor de betrekking van inspecteur-interventie. 

Er bood  zich slechts één kandidaat aan voor deze functie. 

Er werd 1 kandidaat gehoord. De kandidaat werd geschikt bevonden. Op advies van de selectiecommissie kan 

deze kandidaat  worden benoemd door de politieraad, waarbij de benoeming –volgens de geldende regels- ingaat 

op 01 september 2020. 



 

 

 

OPENBARE ZITTING 

8 Verscheidene 

 

Hoogachtend, 

De secretaris, 

 

De voorzitter, 

Luc Demeulemeester Daphné Dumery 

 

 


