
 

 

 

POLITIERAAD 
zitting van 27 februari 2023 

 

GENOMEN BESLISSINGEN 
  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname ontslag politieraadslid 

Enig artikel: De politieraad neemt kennis dat mevr. Anne-Sophie Verschoore ontslag heeft genomen 

als lid van de politieraad. 

 

2. Eedaflegging nieuw politieraadslid 

Artikel 1: De heer Dirk De Keyzer wordt aangesteld verklaard in zijn ambt van politieraadslid; 

Artikel 2: Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de Gouverneur van de provincie, de 

Algemene Directie Veiligheid- en Preventiebeleid – Directie Politiebeheer. 

 

3. Goedkeuring vorig verslag 

Enig artikel: Het verslag van de politieraad van 19 december 2022 wordt goedgekeurd. 

 

4. Vacantverklaring één bediening arbeider niveau D _ externe statutaire werving 

Artikel 1: De politieraad gaat akkoord met  de vacantverklaring van een bediening van een arbeider 

niveau D via externe statutaire werving; 

Artikel 2: Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de Gouverneur van de provincie, de 

Algemene Directie Veiligheid- en Preventiebeleid – Directie Politiebeheer. 

 

5. Goedkeuring politiebegroting 2023 door Toezichthoudende overheid - Kennisname 

Enig artikel: De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur in het kader van het 

specifiek toezicht van 18 januari 2023  houdende de goedkeuring van de politiebegroting voor het 

dienstjaar 2023 zoals vastgesteld door de politieraad 19 december 2022. 

 

 

 

GEHEIME ZITTING 

6. Vrijwillig ontslag - ASS - Kennisname 

Enig artikel: De politieraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van assistent xxx. 

 



7. Benoeming één hoofdinspecteur interventiedienst - Kennisname 

Enig artikel: De politieraad neemt kennis van de benoeming van aspirant-hoofdinspecteur  xxx tot 

hoofdinspecteur van politie binnen de interventiedienst. 

 

8. Benoeming één hoofdinspecteur-motorrijder - Kennisname 

Enig artikel: De politieraad neemt kennis van de benoeming van aspirant-hoofdinspecteur xxx tot 

hoofdinspecteur-motorrijder binnen de verkeersdienst. 

 

9. Benoeming één assistent zonaal onthaal  - Kennisname 

Enig artikel: De politieraad neemt kennis van de benoeming van mevr.  De Clercq Nancy tot assistent 

binnen het zonaal onthaal. 

 

 

 

 

 

 

Kurt LAMERANT 
Secretaris 

Koenraad DEGROOTE 
Burgemeester-voorzitter 

 


