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Het politiecollege verzoekt de politieraadsleden 
voor de eerste maal te vergaderen in zitting van 

donderdag 3 mei 2018 om 19.00 uur in  
het Sociaal Huis – Duinenstraat 106 

te 8450 Bredene 

Agenda 

Openbare zitting  

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 12 december 2017. 
2. Beleid – Reglement van inwendige orde politieraad – goedkeuring. 
3. Beleid – Kennisneming van het besluit dd. 26 januari 2018 van de gouverneur houdende de 

goedkeuring formatiewijziging operationeel kader politiezone Bredene/De Haan, vastgesteld door de 
politieraad in zitting van 12 december 2017. 

4. Middelen-financiën – Kennisneming van het besluit dd. 31 januari 2018 van de gouverneur 
houdende goedkeuring rekening 2016. 

5. Middelen-financiën – Kennisneming van het besluit dd. 5 februari 2018 van de gouverneur houdende 
de goedkeuring van de politiebegroting voor het dienstjaar 2018. 

6. Middelen-huisvesting – Uiteenzetting Farys. 
7. Middelen-uitrusting – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 29 januari 2018 tot 

het verwerven en leasen van een dienstvoertuig (combi). 
8. Middelen-uitrusting – Kennisneming beslissingen politiecollege ingevolge de delegatiebevoegdheid 

inzake overheidsopdrachten – kredieten buitengewone begroting. 
9. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 22 januari 2018 tot 

vacantverklaring van een ambt van hoofdinspecteur van politie (coördinator verkeer). 
10. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 22 januari 2018 tot 

vacantverklaring van vier ambten van hoofdinspecteur van politie (wachtofficier). 
11. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 22 januari 2018 tot 

vacantverklaring van drie ambten van inspecteur van politie (interventie). 
12. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 30 maart 2018 tot 

vacantverklaring van drie ambten van hoofdinspecteur van politie (wachtofficier). 
13. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 30 maart 2018 tot 

vacantverklaring van vijf ambten van inspecteur van politie (interventie). 
 

De dossiers worden ter inzage gelegd voor de leden van de politieraad op het secretariaat van het 
politiecollege, politiekantoor - Centrumplein 2 te 8450 Bredene en tevens op het politiekantoor - 

Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan. 

 

Namens het politiecollege, 

 

 

 
Daan FOSSAERT        Peter BREEMERSCH 
secretaris         voorzitter 


