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Bekendmaking agenda 

Politieraad van donderdag 21 februari 2019 om 19.30 uur 

Politiecentrum – Van Steenestraat 10 – 8300 Knokke-Heist 

 

OPENBARE ZITTING 

1.  Secretarie - Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing van de leden van de politieraad - Geldigheid van 

de verkiezing van de politieraad door de Deputatie - Kennisname 

2.  Secretarie - Legislatuur 2019-2024 - Installatie van de verkozen leden van de politieraad - 

Eedaflegging 

3.  Secretarie - Notulen politieraad 19 december 2018 - Goedkeuring 

4.  Secretarie - Politiecollegebesluit van 9 januari 2019 betreffende 'Legislatuur 2019-2024 - 

Aanstelling voorzitter politiecollege en vervanging voorzitter politiecollege bij afwezigheid of 

verhindering - Vaststelling rangorde handtekenbevoegdheid' - Kennisname 

5.  Secretarie - Legislatuur 2019-2024 - Reglement van orde politieraad - Hervaststelling 

6.  Secretarie - Legislatuur 2019-2024 - Stemverhouding in politiecollege en politieraad - 

Hervaststelling 

7.  Secretarie - Legislatuur 2019-2024 - Presentiegelden voor de leden van de politieraad - 

Hervaststelling 

8.  Secretarie - Legislatuur 2019-2024 - Overeenkomst met Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde 

politie (SSGPI) voor de berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden - 

Goedkeuring 

9.  Secretarie - Legislatuur 2019-2024 - Bevoegdheid voor het aanwijzen en benoemen van bepaalde 

personeelsleden van de lokale politie - Delegatie van de politieraad naar het politiecollege voor 

de duur van de legislatuur - Goedkeuring 



 

 

10.  Secretarie - Legislatuur 2019-2024 - Delegatie van de bevoegdheid van de politieraad aan het 

politiecollege in het kader van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het 

operationeel kader zoals bepaald in het koninklijk besluit van 9 november 2015 - Goedkeuring 

11.  Secretarie - Begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2018 - Goedkeuring door de gouverneur 

in het kader van het specifiek bijzonder administratief toezicht - Kennisname 

12.  Secretarie - Begroting van het dienstjaar 2019 - Goedkeuring door de gouverneur in het kader van 

het specifiek bijzonder toezicht - Kennisname 

13.  Dienst Personeel - Directie Opsporing - Dienst Lokale Recherche - Openverklaring van 1 voltijdse 

betrekking van inspecteur van politie (rechercheur) via de wervingsreserve van mobiliteit 2018-

05 

14.  Dienst Financieel Beheer - Proces-verbaal van het driemaandelijks onderzoek van de kas van de 

bijzondere rekenplichtige - 3de kwartaal van het dienstjaar 2018 - Kennisname 

15.  Dienst Logistiek Beheer - Overheidsopdrachten – Statische bewaking op het strand in 2019 via 

afname van het raamcontract LPA/2017/295 van de lokale politie Antwerpen – Vaststelling 

voorwaarden en wijze van gunnen en gunning 

16.  Dienst Logistiek Beheer - Overheidsopdrachten - Operationele leasing van één voertuig voor de 

dienst Logistiek beheer voor een periode van vijf jaar -  Voorwaarden en wijze van gunnen - 

Vaststelling 

17.  Dienst Logistiek Beheer - Overheidsopdrachten - Aankoop van 3 politievoertuigen voor de 

hondenpolitie - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling 

18.  Dienst Personeel - Eedafleggingen 

V1.  Secretarie - Varia 

GEHEIME ZITTING 

19.  Secretarie - Legislatuur 2019-2024 - Samenstelling beheersorganen van de West-Vlaamse 

Politieschool vzw - Mandaten politiezone Damme/Knokke-Heist - Aanstelling 

20.  Dienst Personeel - Directie Gebiedsgebonden politie - Dienst Wijkteam - Pensionering van 1 

eerste inspecteur van politie met ingang van 1 december 2019 

V2.  Secretarie - Varia 

 

Deze bekendmaking wordt gedurende 10 dagen aangeplakt. 

 

 

 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

(Politiecollegebesluit 24 april 2002) 

 


