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INSTALLATIEVERGADERING VAN DE NIEUWE 

POLITIERAAD 9 mei 2019 te 20u00 

GEMEENTEHUIS KALMTHOUT 
 

 

 

 

I. O P E N B A R E   Z I T T I N G 

 

1. Akteneming van de uitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad in de respectievelijke gemeenteraden van 

de politiezone en de geldigverklaring door de deputatie van provincie Antwerpen en van de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden, eventuele onverenigbaarheden en eventuele afstand van mandaat van verkozenen voor de 

politieraad. 

 

2. Eedaflegging en installatie van de politieraadsleden. 

 

3. Reglement van orde van de politieraad. 

 

4. Bepalen van de grootte van het presentiegeld voor de vergaderingen van de politieraad. 

 

5. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst inzake de berekening van het presentiegeld met het Sociaal 

Secretariaat van de Geïntegreerde Politie. 

 

6. Bepalen van de gunningswijze en vastleggen van de voorwaarden inzake sommige overheidsopdrachten – delegatie door 

de Raad aan het politiecollege:   

 

7. Bepalen van de gunningswijze en vastleggen van de voorwaarden inzake sommige overheidsopdrachten – delegatie aan 

de korpschef:   

 

8. Bepalen van de wijze van aanwerving en benoeming van sommige personeelsleden van de lokale politiezone - delegatie 

aan het politiecollege. 

 

9. Bepaling van een provisie voor uitgaven die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van het politiekorps. 

 

10. Kennisname en bekrachtiging van het besluit van het politiecollege tot delegatie van het politiecollege aan de korpschef tot 

het ondertekenen van bepaalde betalingsopdrachten voor de lopende legislatuur. 

 

11. Bepalen van de effectieve vertegenwoordiger en vervanger namens de politieraad voor IGEAN dienstverlening voor de 

legislatuur 2019 – 2024. 

 

12. Bepalen van de effectieve vertegenwoordiger en vervanger namens de politieraad voor IGEAN milieu en veiligheid 

voor de legislatuur 2019 – 2024 

 

13. Voorstel tot aanpassing van het personeelskader van het administratief en logistiek personeel. 

 

14. Vaststelling van de functietoelage van de secretaris van de politieraad en van het politiecollege. 

 

15. Vaststelling van de opdrachtenbrief voor het mandaat van de korpschef. 

 

16. Goedkeuring (pro forma) van het verslag van de vergadering van december 2018. 

 

17. Kennisname van de goedkeuring met opmerkingen van de begroting 2019.  

 

 

II. B E S L O T E N    Z I T T I N G 

 

18. Aanwijzing van een administratief medewerker als secretaris van de politieraad en van het politiecollege. 

 
 


