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Bekendmaking besluiten aan de bevolking 

 
           

POLITIERAAD  
 
20 september 2022 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 

ADMINISTRATIEF 

1. Kennisname ontslag van een politieraadslid.  

▪ Dhr. Benny Maes heeft bij schrijven van 13 juni 2022, gericht aan de voorzitter, zijn ontslag 

als politieraadslid meegedeeld.  
▪ De raad neemt hiervan kennis.  

 
2. Eedaflegging en aanstelling van een politieraadslid.  

▪ Bij besluit van de gemeenteraad van Leopoldsburg dd. 06 juli 2022 werd mevr. An Caerts 
verkozen tot effectief lid van de politieraad.  

▪ Mevr. Caerts legt de eed af in handen van de voorzitter, waarna zij geïnstalleerd wordt als 

politieraadslid.  
  

3. Wnd. korpschef. Kennisname van het besluit van het politiecollege van 16 
augustus 2022. 

▪ Het politiecollege is op 16-08-2022 overgegaan tot de aanstelling van waarnemend korpschef 

CP Marijke Martens.  
▪ De politieraad neemt hiervan kennis.  

 
4. Notulen van de vergadering van de politieraad van 17 mei 2022. 

▪ De raad geeft goedkeuring. 

 
5. Politiefusie. Stand van zaken.  

▪ Bespreking. 
▪ De raad neemt kennis. 

 

PERSONEEL 

6. Mobiliteit. Vacantverklaring van 5 functies van inspecteur in de dienst operaties 

via een volgende mobiliteitsronde. Aanpassing van het besluit van de politieraad 
van 8 februari 2022. 

▪ De politieraad verklaart 5 functies van inspecteur in de dienst operaties vacant.  
 

LOGISTIEK 

7. Toetreding tot een raamcontract van de stad Brugge voor de aankoop van ICT 
materiaal.  

▪ De stad Brugge stelt een raamcontract voor de aankoop van ICT-materiaal ter beschikking.  
▪ De politiezone kan op die manier in de toekomst genieten van meer voordelige voorwaarden 

bij de aankoop van dergelijke materialen. Tevens betekent dit een administratieve 
vereenvoudiging.  

▪ De raad geeft goedkeuring.  

 
8. Leasing van 4 combi’s. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.  

▪ Het huidige contract m.b.t. de leasing van 4 combi’s loopt in 2023 af.  
▪ De politiezone wenst een nieuw leasing contract af te sluiten.  

▪ De raad geeft goedkeuring.   

 



Politieraad dd. 20 september 2022  

Bekendmaking van de besluiten  Pagina 2 van 2 

9. Huur van kopieertoestellen. Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege 

van 11 juli 2022 houdende de goedkeuring van het bestek, de raming en de 
procedure-instelling van de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's.  

▪ Het politiecollege heeft op 11 juli 2022 goedkeuring gegeven aan het dossier m.b.t. de huur 
van kopieertoestellen.  

▪ De raad bekrachtigt dit besluit.  

 

10. Deelname aan de overheidsopdracht ‘maaltijdcheques’ van de Federale Politie. 

Gunning van de opdracht.  

▪ Ingevolge een sectoraal akkoord wordt aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie 

maaltijdcheques toegekend.  

▪ De politiezone dient hiervoor een overheidsopdracht uit te schrijven.  

▪ De Federale Politie heeft een groepsaankoop aangaande ‘Meerjarige raamovereenkomst van 

diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die 

maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, 

gestructureerd op twee niveaus’ gevoerd. Deze groepsaankoop heeft als voorwerp het sluiten 

van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het aanmaken, verdelen en 

beheren van elektronische maaltijdcheques.  

▪ De raad geeft goedkeuring tot deelname aan deze raamovereenkomst van de Federale Politie.  

 

11. Vervanging toegangspoort hoofdgebouw. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

▪ De toegangspoort aan het hoofgebouw vertoont verregaande slijtage en is aan vervanging 

toe.  

▪ De raad geeft goedkeuring aan de lastvoorwaarden en de gunning bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  

 

VRAGENRONDE 

12. De raadsleden krijgen de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  

 
 

GESLOTEN ZITTING 
 

 


