
 

 

Besluitenlijst politieraad van woensdag 20 april 2022 om 19.30 uur 

Sociaal Huis – Kraaiennestplein 1 - 8301 Knokke-Heist 

 

Openbare zitting 

1.  Secretarie: Notulen politieraad 23 februari 2022 - Goedkeuring 

De politieraad keurt de notulen van de politieraad van 23 februari 2022 goed. 

 

2.  Dienst Personeel: Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer - Openverklaring 

van 1 voltijdse betrekking van consulent (niveau B - gemene graad) via contractuele werving 

buiten de personeelsformatie - Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart één voltijdse betrekking open van contractueel consulent (niveau B – gemene 

graad) bij de Directie Financiën & Logistiek – Dienst Logistiek beheer, buiten de personeelsformatie 

waarbij: 

- een werfreserve wordt aangelegd voor de duur van 24 maanden vanaf de dag waarop het proces-

verbaal van selectie is opgesteld 

- eventueel maximum 9 jaar nuttige ervaring (type 3) kan worden erkend als geldelijke anciënniteit 

- de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten worden vastgesteld. 

 

3.  Dienst Personeel: Directie Operatie - Dienst Politionele Preventie & Noodplanning -  

Openverklaring van 1 voltijdse betrekking van consulent (niveau B - gemene graad) via 

mobiliteitscyclus 2022-03 - Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van consulent (niveau B – gemene graad) bij de Directie 

Operatie - Dienst Politionele Preventie & Noodplanning open via de mobiliteitscyclus 2022-03 en stelt 

de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

 

Indien deze mobiliteitsronde onsuccesvol blijkt te zijn, wordt overgegaan tot de procedure van 

externe statutaire werving. 

 

4.  Dienst Personeel: Kabinet van de korpschef - Dienst IDPBW - Openverklaring van 1 

betrekking van preventieadviseur (niveau A - klasse 1) via mobiliteitscyclus 2022-02/Externe 

statutaire werving - Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van adviseur (preventieadviseur) (niveau A – klasse 1) 

bij het Kabinet van de Korpschef – Intern dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) 

- open via de mobiliteitscyclus 2022-02 en stelt de plaatselijke selectiecommissie en 

selectiemodaliteiten vast. 

 

Indien deze mobiliteitsronde onsuccesvol blijkt te zijn, wordt overgegaan tot de procedure van 

externe statutaire werving. 

 



 

 

5.  Dienst Financieel Beheer: Rekening van het dienstjaar 2021- Vaststelling 

De politieraad stelt de politierekening van het dienstjaar 2021 als volgt vast: 

 

De beginbalans per 1 januari 2021: 

  

 Saldi 

 Debet Credit 

Actief 8.904.832,12 euro - euro 

Passief - euro 8.904.831,12 euro 

 

 

De politierekening van het dienstjaar 2021: 

 

1. De begrotingsrekening over het dienstjaar 2021 

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 20.803.526,47 euro 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 19.490.633,57 euro 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1.312.892,90 euro 

Over te dragen vastgestelde uitgaven (gewone dienst) 183.833,50 euro 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1.496.776,40 euro 

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 2.613.605,74 euro 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 2.295.994,02 euro 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 317.611,72 euro 

Over te dragen vastgestelde uitgaven (buitengewone dienst) 468.729,06 euro 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 786.340,78 euro 

   

2. De balansrekeningen per 31 december 2021 

 

Vaste activa: 4.323.116,12 euro Eigen vermogen: 7.495.410,56 euro 

Vlottende activa: 4.413.077,88 euro Schulden: 1.243.783,44 euro 

Totaal activa: 8.736.194,00 euro Totaal passiva: 8.736.194,00 euro 

 

 

3. De resultatenrekening per 31 december 2021 

 

Exploitatieresultaat: - 745.114,97 

euro 



 

 

Uitzonderlijk resultaat: 609.556,15 euro 

Resultaat van het dienstjaar: - 135.558,82 

euro 

 

 

6.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Aankoop van 15 snelheidsinformatieborden 

met vaste installatie - Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen en gunning 

De politieraad stelt de voorwaarden en wijze van gunnen vast voor de aankoop van 15 

snelheidsinformatieborden met vaste installatie. 

 

Deze opdracht wordt gegund d.m.v. een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking aan de firma Krycer, Brusselstraat 120A te 1740 Ternat, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van € 49.875,00 excl. btw  of  €60.348,75 incl. 21 % btw: 

 

Deze uitgave zal gefinancierd worden met een subsidie. 

 

7.  Dienst Personeel: Voorstelling nieuwe personeelsleden en eedafleggingen 

Twee statutaire personeelsleden worden door de korpschef voorgesteld aan de politieraad. 

De statutaire personeelsleden werden uitgenodigd om in handen van de voorzitter van het 

politiecollege de wettelijk voorgeschreven eed af te leggen. 

 

V1.  Secretarie: Varia 

Geheime zitting 

8.  Dienst Personeel: Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer - Vrijwillig ontslag 

statutair personeelslid - Consulent (niveau B) - Goedkeuring 

 

9.  Dienst Personeel: Politiezone Damme/Knokke-Heist - Burgerlijke partijstelling - Schadegeval 

17 maart 2022 - Machtiging 

V2.  Secretarie: Varia 

 


