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Planning vergaderingen politieraad 2021 

Voorjaar: 4de woensdag van de maand 

Najaar: 3de woensdag van de maand 

Reservatie vergaderzaal: Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark – annulering bij digitale vergadering 

 

Vergadering politieraad Uiterste datum vrijgave 

volledige politiecollege- 

& politieraadsdossiers in 

Cobra = donderdagavond 

vóór politiecollege 

 

Uiterste datum 

behandeling en 

definitieve vaststelling 

agenda politieraad in 

politiecollege van: 
 

 

Uitnodiging 

politieraadsleden via 

Cobra@home + ev. fin. 

doc 
7 werkdagen vóór 

vergadering 

! feestdagen 

 

 

Wo 24 februari 2021 

Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark 

19.30 uur 

Do 04/02/2021 Do 11/02/2021 Ma 15/02/2021 

(krokusvakantie) 

Wo 28 april 2021 

Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark 

19.30 uur 

Do 08/04/2021 

(paasvakantie) 

Do 15/04/2021 

(paasvakantie) 

Ma 19/04/2021 

Wo 23 juni 2021 

Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark 

19.30 uur 

Do 03/06/2021 Do 10/06/2021 Ma 14/06/2021 

Wo 20 oktober 2021 

Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark 

19.30 uur 

Do 30/09/2021 Do 07/10/2021 Ma 11/10/2021 

Wo 15 december 2021 

Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark 

19.30 uur 

Do 25/11/201 Do 02/12/2021 Ma 06/12/2021 
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Principe: politieraad op de tweede donderdag van de maand, maar niet in juli en augustus 

o Damme: gemeenteraad op vierde donderdag van de maand 

o Knokke-Heist: gemeenteraad op laatste donderdag van de maand 

o Raad voor Toerisme: op een donderdag van de maand 

 

 

Politieraadsbesluit van 21 februari 2019 betreffende reglement van inwendige orde politieraad 

Art. 1. ‘De politieraad vergadert ten minste vier maal per jaar waarvan ten minste eenmaal per semester en zo dikwijks als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.’ 

- Streefdoel politiezone: min. 4 politieraden, maximum 6 politieraden per jaar. 

 

Art. 3.  

‘De oproeping geschiedt per elektronische post via de notuleringstoepassing Cobra@home, ten minste zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering. De dag van de vergadering 

is niet inbegrepen in de periode van zeven werkdagen. 

Onder werkdag wordt verstaan: elke dag van de week, behalve zaterdag en zondag, en de wettelijke, decretale en reglementaire feestdagen.’ 

 

 


