
 
 
 

 
 
 

 

 
 

4 december 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het politiecollege verzoekt de politieraadsleden 
voor de eerste maal te vergaderen in zitting van 
dinsdag 12 december 2017 om 19.30 uur in de 

raadzaal van het gemeentehuis - Centrumplein 1 
te 8450 Bredene 

Agenda 

Openbare zitting  

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17 oktober 2017. 
2. Middelen-financiën – Goedkeuring van de politiebegroting voor het jaar 2018. 
3. Beleid – Goedkeuring kaderwijziging en –uitbreiding. 
4. Beleid – Opdracht van aanneming van werken, leveringen en diensten – Overdracht van 

bevoegdheden aan het politiecollege van dagdagelijks beheer voor het jaar 2018.  
5. Middelen-uitrusting – Kennisneming beslissingen politiecollege ingevolge de delegatiebevoegdheid 

inzake overheidsopdrachten – kredieten buitengewone begroting. 
6. Middelen-uitrusting – Voorstel tot het verwerven en leasen van twee motorfietsen – vaststellen wijze 

van gunnen, lasten en voorwaarden. 
7. Middelen-uitrusting – Voorstel tot het verwerven en leasen van een off road dienstvoertuig – 

vaststellen wijze van gunnen, lasten en voorwaarden. 
8. Middelen-uitrusting – Voorstel tot het verwerven en leasen van een semi-anoniem dienstvoertuig – 

vaststellen wijze van gunnen, lasten en voorwaarden. 
9. Middelen-uitrusting – Voorstel tot het verwerven en leasen van een dienstvoertuig – vaststellen 

wijze van gunnen, lasten en voorwaarden. 
10. Personeel – Goedkeuring functiebeschrijving en –profiel van adviseur strategie en beleid. 
11. Personeel – Goedkeuring functiebeschrijving en –profiel van medewerker strategie en beleid. 
12. Personeel – Goedkeuring functiebeschrijving en –profiel van administratief assistent 

politieadministratie en onthaal. 
13. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 10 november 2017 tot 

vacantverklaring van een ambt van hoofdinspecteur van politie (coördinator verkeer). 
14. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 10 november 2017 tot 

vacantverklaring van een ambt van hoofdinspecteur van politie (coördinator geowijk). 
15. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 10 november 2017 tot 

vacantverklaring van een ambt van hoofdinspecteur van politie (strategie en beleid). 
16. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 10 november 2017 tot 

vacantverklaring van vier ambten van hoofdinspecteur van politie (wachtofficier). 
17. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 10 november 2017 tot 

vacantverklaring van drie ambten van inspecteur van politie (interventie). 
18. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 10 november 2017 tot 

vacantverklaring van een ambt van inspecteur van politie (recherche). 
19. Personeel – Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 20 november 2017 tot 

vacantverklaring van een ambt van assistent niveau C. 
 



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, 

 

 

 
Carla TEMPERE        Peter BREEMERSCH 
plaatsvervangend secretaris       voorzitter 


