Politieraad lokale politie Kouter (5452)
Datum: Woensdag 13 september 2017 om 20.00 uur
Locatie: Stadskantoor Torhout (Aartrijkestraat 11B)

Agenda
Om 19.00 uur is er een bezoek gepland aan het gebouw I, gelegen in de
Ambachtstraat 4A in Torhout. Aansluitend aan dit bezoek zal om 20.00 uur de
reguliere zitting van de politieraad plaatsvinden.
In openbare zitting :
1) Middelen – Haalbaarheidsstudie in het kader van de mogelijke aankoop van een
centraal politiegebouw in Torhout (Ambachtstraat 4A) ten behoeve van de lokale politie
Kouter – Toelichting door architect R. Verlinde
2) Goedkeuring verslag (openbare zitting) vorige vergadering
3) Mededelingen vanwege het politiecollege
4) Beleid – Opdrachtbrief korpschef – Vaststelling
5) Middelen – Aankoop digitale snelheidsmeter – Vaststellen voorwaarden en wijze van
gunnen
6) Middelen – Aankoop, installatie en configuratie van een ANPR-netwerk met bijhorende
software – Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
7) Financiën – Politiebegroting dienstjaar 2017 – Goedkeuring door de
provinciegouverneur – Kennisname
8) Personeel – Openstellen 1 vacature basiskader (1 inspecteur wijkpolitie) en 2
vacatures Calog niveau C (2 assistenten administratieve ondersteuning – gemene graad)
via de Mobiliteit 2017-03 – Goedkeuring
9) Personeel – Openstellen 1 vacature basiskader (1 inspecteur wijkpolitie) via de
Aspirantenmobiliteit (categorie C) – Goedkeuring
10) Varia – Reglement van orde van de politieraad – Goedkeuring
In geheime zitting :
11) Goedkeuring verslag (geheime zitting) vorige vergadering
12) Personeel – Aanstelling 1 Calog niveau B (consulent – intern preventieadviseur) in
het kader van de Mobiliteit 2017-02
13) Personeel – Toekenning vergoeding ten gevolge van arbeidsongeval – Blijvende
graad van invaliditeit
14) Personeel – Toekenning vergoeding ten gevolge van arbeidsongeval – Blijvende
graad van invaliditeit
15) Personeel – Tijdelijke oppensioenstelling (1 jaar) wegens lichamelijke ongeschiktheid
16) Personeel – Werking toezicht op de politiediensten – Toelichting
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