BEKENDMAKING

Deinze, 20 februari 2017

De vergadering van de politieraad vond plaats op 20 februari 2017.
De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het
publiek van 21 februari tot en met 3 maart 2017 in het stadhuis/gemeentehuis - onthaaldienst alle werkdagen van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur.
namens het politiecollege
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Eedaflegging tijdelijk vervangend lid politieraad
Kennisname brief Gouverneur – federaal administratief toezicht jaarrekening 2015
Goedkeuren begrotingswijziging Nr. 1/2017
Goedkeuren aankoop 3 politiemotorfietsen
Goedkeuren aankoop 1 dienstvoertuig
Goedkeuren aankoop informaticamateriaal
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Benoeming 1 Calog Niv B, directie Ondersteuning, diensthoofd Personeel
Benoeming 1 Calog Niv C, directie BBO, Informaticateam, assistent functioneel
beheerder
Contractuele aanstelling 4 jobstudenten

POLITIERAAD 20 FEBRUARI 2017
OPENBARE ZITTING
1.

EEDAFLEGGING TIJDELIJK VERVANGEND LID POLITIERAAD

De politieraad neemt kennis van de brief van politieraadslid Sylvie Claeys waarin zij verzoekt om
haar tijdelijke vervanging als lid van de politieraad. De heer Matthias Neirynck, eerste opvolger
van politieraadslid Sylvie Claeys, legt in handen van de voorzitter de eed af als tijdelijk
vervangend lid van de politieraad.
2.

KENNISNAME BRIEF GOUVERNEUR – FEDERAAL ADMINISTRATIEF TOEZICHT
JAARREKENING 2015

De politieraad neemt kennis van de brief van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening 2015 in het kader van het federaal administratief
toezicht.
3.

GOEDKEUREN BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1/2017

De gewone begroting wordt, overeenkomstig de toelichtingen in bijgaande tabel, gewijzigd en
de nieuwe uitkomst van de begroting 2017 wordt als volgt vastgesteld :
• In ontvangsten voor de som van
• In uitgaven voor de som van
• Waaruit een saldo volgt van

8.728.781,00 euro
8.728.781,00 euro
0,00 euro

De buitengewone begroting wordt, overeenkomstig de toelichtingen in bijgaande tabel,
gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting 2017 wordt als volgt vastgesteld :
• In ontvangsten voor de som van
• In uitgaven voor de som van
• Waaruit een saldo volgt van
4.

406.750,00 euro
406.750,00 euro
0,00 euro

GOEDKEUREN AANKOOP 3 POLITIEMOTORFIETSEN

De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van 3 politiemotorfietsen met een
totale indicatieve raming van 70.000,00 euro inclusief btw. Het politiecollege wordt gemachtigd
deze aankoop te gunnen volgens de raamovereenkomst “Procurement 2016 R3 004”.
5.

GOEDKEUREN AANKOOP 1 DIENSTVOERTUIG

De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van 1 dienstvoertuig met een
totale indicatieve raming van 40.000,00 euro inclusief btw voor de aankoop en 10.000,00 euro
inclusief btw voor de politie-uitrusting. Het politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te
gunnen volgens de raamovereenkomst “Procurement 2016 R3 010 – DIETEREN – perceel 22”.

6.

GOEDKEUREN AANKOOP INFORMATICAMATERIAAL

De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van 17 PC’s en toebehoren met
een totale indicatieve raming van 11.500,00 euro inclusief btw. Het politiecollege wordt
gemachtigd deze aankoop onderhands te gunnen volgens de raamcontracten FORCMS-PC093-1, FORCMS-AIT-091-1 en FORCMS-AIT-092-2.
7.

VACANT VERKLAREN
SECRETARIAAT

1

BEDIENING

CALOG

NIV

C,

DIRECTIE

BBO,

De politieraad beslist dit punt niet te behandelen.

GEHEIME ZITTING
8.

BENOEMING 1 CALOG NIV B, DIRECTIE ONDERSTEUNING, DIENSTHOOFD
PERSONEEL

Mevrouw Véronique Balcaen wordt op datum van 1 maart 2017 benoemd als Calog Niv B,
directie Ondersteuning, diensthoofd Personeel, binnen de politiezone Deinze-Zulte.
9.

BENOEMING 1 CALOG NIV C, DIRECTIE BBO, INFORMATICATEAM, ASSISTENT
FUNCTIONEEL BEHEERDER

De politieraad beslist dit punt niet te behandelen.
10.

CONTRACTUELE AANSTELLING 4 JOBSTUDENTEN

• De heer Jonas Mylle wordt aangesteld als jobstudent binnen de politiezone Deinze-Zulte voor
de periode van 3 juli tot en met 20 juli 2017;
• Mevrouw Jantien Vermeiren wordt aangesteld als jobstudent binnen de politiezone DeinzeZulte voor de periode van 24 juli tot en met 11 augustus 2017;
• Mevrouw Parel Vanhopplinus wordt aangesteld als jobstudent binnen de politiezone DeinzeZulte voor de periode van 14 augustus tot en met 1 september 2017;
• De heer Jorben Deunijnck wordt aangesteld als jobstudent binnen de politiezone DeinzeZulte voor de periode van 4 september tot en met 22 september 2017.

