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Blankenberge, 17 december 2020 

 

De besluitenlijst van de vergadering van de politieraad van 15 december 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 15 december 2020 

 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

2 Proces-verbaal politieraad dd. 15/09/2020 en 13/10/2020 en 10/11/2020. 
Goedkeuring. Stemming. 

3 Financiën. Begroting 2021. Goedkeuring. Stemming. 

TOELICHTING: 

De begroting 2021 werd positief geadviseerd door de begrotingscommissie, dit op de wettelijkheid en op de te 

verwachten financiële weerslag. 

Op 28 november 2020 gaf het politiecollege de goedkeuring. 

De gewone dienst sluit met een resultaat van 0,00 EUR en de buitengewone dienst met een resultaat van  0,00 

EUR. 

4 Algemeen bestuur. Delegatie m.b.t. opdrachten t.e.m. 8 500,00 EUR van de 
buitengewone dienst. Goedkeuring. 

TOELICHTING: 

Ten einde een vlotte werking mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om de 
gunningswijze en de aannemingsvoorwaarden van overheidsopdrachten door het politiecollege te laten vaststellen. 
Deze delegatie van bevoegdheden is onderhevig aan de volgende beperkingen: 
1. Het moet gaan om opdrachten van de buitengewone dienst met een maximum bedrag van  8 500,00 EUR, exclusief 

BTW. 
2. De in de begroting ingeschreven kredieten moeten gerespecteerd worden. 

 

  



 

 

5 Algemeen Bestuur. Delegatie bevoegdheid m.b.t. opdrachten van dagelijks beheer. 
Goedkeuring. 

TOELICHTING: 

Ten einde een vlotte werking mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om de 
gunningswijze en de aannemingsvoorwaarden van overheidsopdrachten door het politiecollege te laten vaststellen. 
Deze delegatie van bevoegdheden is onderhevig aan de volgende beperkingen: 
 
1. Het moet gaan om opdrachten van dagelijks beheer (onbeperkt). 
2. De in de begroting ingeschreven kredieten moeten gerespecteerd worden. 

GEHEIME ZITTING 

6 Benoeming binnen aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur-interventie. Goedkeuring 

TOELICHTING: 

Op 19.11.2020 werd een selectiegesprek gehouden voor 1 betrekking inspecteur-interventie. 
Op basis van het gemotiveerd voorstel, bedoeld in artikel VI.II.29 van het KB dd. 30.03.2011 tot regeling van de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten, wordt een inspecteur-lokale recherche van de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke benoemd. 
  

 

7 Personeel - Oppensioenstelling . Goedkeuring 

Een Inspecteur heeft de voor hem geldende pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wordt op pensioen kan op 01 januari 
2021. 

OPENBARE ZITTING 

8 Verscheidene 


