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Politieraad 1ste zitting 
Dinsdag 3 maart 2020 

 

 
Aanwezig:   
Voorzitter Rik Frans, Burgemeester Stabroek  
Lid van rechtswege Dirk Van Mechelen, Burgemeester Kapellen  
Raadsleden Sarah Buchmann, Pieter Buysse, Lieve Calle, Freddy Clee, Marc 

De Smet, Evelyne Haud’Huyze, Koen Helsen, Luc Janssens, 
Pharaïlda Kwick, Vital Lambert, Luc Lamine, Jan Schouwaerts, 
An Sorée, Christel Van Haute, Peter Vanalme 

   
Korpschef HCP Luc Gers  
Secretaris Inge Van Meel  
   
Verontschuldigd: Rune Bastiaenssens, Victor Dieltjens  
Afwezig: -  

 

Dagorde 

 
Openbare Zitting: 
  

00. Ontslag van mevrouw Lieve DE BLOCK – Eedaflegging nieuw politieraadslid 
mevrouw Evelyne HAUD’HUYZE 

Extra Bij Hoogdringendheid – Aankoop woning Christiaan Pallemansstraat 53 

01. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering, openbare zitting 

02. Begroting 2020 - Goedgekeurd 

03. Raming en Wijze van gunning – Aankopen 2020 (11) 

  
Besloten Zitting: 
  

01. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering, besloten zitting 

02. Personeelsbeheer – Aanvragen deeltijds werk (13) 

03 Personeelsbeheer – Aanvragen Einde Loopbaan 

04. Personeelsbeheer – Aanwervingen (1) 

05. Personeelsbeheer – Consolidatie Arbeidsongevallen 

 
 

 
De voorzitter opent de zitting om 19u05 in de Raadszaal van het Gemeentehuis – 
Dorpsstraat 99 – 2940 Stabroek 
  

POLITIEZONE NOORD

 2950 – KAPELLEN Christiaan Pallemansstraat 57
 03/660.09.30 -  03/660.09.69 
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Openbare zitting 
 

00. Mandatarisbeheer: Ontslag van mevrouw Lieve DE BLOCK – Eedaflegging mevrouw 
Evelyne HAUD’HUYZE 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Artikels: 
Artikel 1: 
De politieraad neemt akte van het ontslag van Mevrouw Lieve DE BLOCK als 
politieraadslid. 
 
Artikel 2: 
Mevrouw Evelyne HAUD’HUYZE legt, in handen van de voorzitter, de eed af. 

 
 

Bij hoogdringendheid: Aankoop woning Christiaan Pallemansstraat 53 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Artikels: 
Artikel 1: 
De politieraad erkent de unieke kans en gaat unaniem akkoord met de aankoop van het 
onroerend goed gelegen Christiaan Pallemansstraat 53 – 2950 Kapellen. 
 
Artikel 2: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot een onderhandse aankoop 
van het onroerend goed Christiaan Pallemansstraat 53 – 2950 Kapellen, voor een bedrag 
van 120.000,00 €. 
 
Artikel 3: 
De politieraad beslist om overeenkomstig artikel 34 WGPI en artikel 249 NGW te voorzien 
in een krediet om de aankoop van het onroerend goed te financieren. De regularisatie 
hiervan zal later gebeuren via een begrotingswijziging. 

 
 

01. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering – openbare zitting 

 
Het verslag van de zitting van 10 december 2019, openbare zitting, wordt unaniem 
goedgekeurd. 
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02. Kennisgeving goedkeuring Begroting voor dienstjaar 2020 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de Begroting 2020. 

 
 

03. Machtigingen naar Politiecollege inzake raming en wijze van Gunning – Aankopen 
2020 

 
De Politieraad, 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen: 
BESLUIT 
 
Artikels: 
Artikel 1: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot de aankoop van 3 
elektrische dienstfietsen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een 
begroot bedrag van 10.000,00 €. 
 
Artikel 2: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot de aankoop van 14 PC’s 
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van 
14.000,00 €. 
 
Artikel 3: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot de aankoop van 
elektrische fietsen in het kader van het project E-bike via onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van 25.000,00 €. 
 
Artikel 4: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot de aankoop van Focus via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van 
10.000,00 €. 
 
Artikel 5: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot de aankoop van Mercurius 
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van 
9.000,00 €. 
 
Artikel 6: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot de aankoop van Tradelec 
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag van 
10.000,00 €. 
 
Artikel 7: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot de aankoop van 
verkeerstellers via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot 
bedrag van 18.500,00 €. 
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Artikel 8: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot aanpassingswerken aan 
de redactiezaal via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot 
bedrag van 15.000,00 €. 
 
Artikel 9: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot aanpassingswerken aan 
het lokaal Wijk-Verkeer via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een 
begroot bedrag van 15.000,00 €. 
 
Artikel 10: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot verbouwingswerken aan 
het commissariaat te Kapellen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
voor een begroot bedrag van 225.000,00 €. 
 
Artikel 11: 
De politieraad machtigt het politiecollege om over te gaan tot vernieuwing van de 
telefonie via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een begroot bedrag 
van 14.000,00 €. 
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Besloten zitting 

 

01. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering – besloten zitting 

 

02. Personeelsbeheer - Aanvragen deeltijds werk 

 

03. Personeelsbeheer - Aanvragen einde loopbaan 

 

04. Personeelsbeheer - Aanwervingen 

 

05. Personeelsbeheer – Consolidatie Arbeidsongevallen 

 
 

 
De voorzitter sluit de zitting om 19u18. 
 

 
Namens de politieraad, 

 
De secretaris, De Burgemeester - Voorzitter 
Inge VAN MEEL Rik FRANS                  

 


