AGENDA
ZITTING vrijdag 13 januari 2017 om 8.45u.
Kabinet van de voorzitter, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK Goedkeuring van het
verslag van de zitting van het politiecollege van 16 december 2016.
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17.
18.

Eedaflegging van een personeelslid.
Einde mandaat van een politieraadslid – Oproeping nieuw politieraadslid.
Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/05. Benoemen.
Mobiliteitscyclus 2017/01. Vacant verklaring van 4 betrekkingen in het operationeel kader.
Instemmen.
Aanstelling van een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten behoeve van de politiezone VLAS. Instemmen.
Het laten aanstellen van verantwoordelijken voor de psychosociale hulpverlening door de
bestuurlijke overheid. Instemmen.
Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke
partijstelling door de politiezone VLAS en betrokken medewerker – aanstelling van een
advocaat.
Interzonale uitbouw van een ANPR-camera netwerk. Heroriëntering plaatsing
ANPRcamera’s. Instemmen.
Interzonale uitbouw van een ANPR-camera netwerk. Instemmen met de aankoop van één
ANPR-camera. Uitbreiding plaatsing ANPR-camera’s. Instemmen.
Voorstel tot aankoop via het raamcontract for-cms VV 076 van drie nieuwe anonieme
dienstvoertuigen en toebehoren, ter vervanging van drie uit dienst te nemen voertuigen.
Instemmen.
Voorstel tot aankoop via het raamcontract for-cms VV 067 van twee kantoorwagens, en
onder voorbehoud drie kantoorwagens, van het type Volkswagen Transporter T6 ter
vervanging van uit dient te nemen voertuigen. Instemmen.
Factuur voor de herstelling van een voertuig. Betaalbaarstellen.
Betaalbaarstellingen.
Dossier MFO2 – HYCAP. Bespreken en instemmen.
Schrijven van Minister Jan Jambon van 6 december 2016 inzake de HyCap-problematiek.
Kennisgeving.
De criminaliteitscijfers en verkeersongevallen in de maand december 2016 in de politiezone
VLAS. Kennisname.
Agenda van de zitting van het CPBW van 17 januari 2017.
Agenda van de zitting van de politieraad van 30 januari 2017. Vaststellen.
Addendum: Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/05.
Benoemen.

