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Deputatie 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 31/01/2019 

 
Ontwerpagenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENBAAR 

 

1. (81099) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Zuienkerke in zitting van 3 januari 2019 van 2 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Blankenberge 

- Zuienkerke 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. van de verkiezing door de gemeenteraad van Zuienkerke in zitting 

van 3 januari 2019 van 2 effectieve leden en hun opvolgers van de 

politieraad van de politiezone Blankenberge - Zuienkerke 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

2.1 de verkiezing door de gemeenteraad van Zuienkerke in zitting van 3 

januari 2019 van 2 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Blankenberge – Zuienkerke geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 
4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 
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- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

2. (81606) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van Tielt  

in zitting van 3 januari 2019 van 6 effectieve leden en hun 

opvolgers van de politieraad van de politiezone Regio Tielt 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. van de verkiezing door de gemeenteraad van Tielt  in zitting van 3 

januari 2019 van 6 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Regio Tielt 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

2.1 de verkiezing door de gemeenteraad van Tielt  in zitting van 3 januari 

2019 van 6 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad van de 

politiezone Regio Tielt geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

3. (81607) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Wielsbeke in zitting van 3 januari 2019 van 3 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone MIDOW 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Wielsbeke in zitting van 3 

januari 2019 van 3 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone MIDOW  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 
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2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Wielsbeke voor de politieraad van de politiezone MIDOW geldig te 

verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 22/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

4. (81609) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Oudenburg in zitting van 2 januari 2019 van 2 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Kouter 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Oudenburg in zitting van 2 

januari 2019 van 2 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Kouter  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Oudenburg voor de politieraad van de politiezone Kouter geldig te 

verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 22/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

5. (81610) 

Federale diensten 
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Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Hooglede in zitting van 7 januari 2019 van 2 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone RIHO 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Hooglede in zitting van 7 

januari 2019 van 2 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone RIHO  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Hooglede voor de politieraad van de politiezone RIHO geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 22/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

6. (81611) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Dentergem in zitting van 2 januari 2019 van 3 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone MIDOW 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Dentergem in zitting van 2 

januari 2019 van 3 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone MIDOW  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Dentergem voor de politieraad van de politiezone MIDOW geldig te 

verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 
administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 
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Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 22/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

7. (81612) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Knokke-Heist in zitting van 3 januari 2019 van 13 effectieve leden 

en hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Damme - 

Knokke-Heist 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Knokke-Heist in zitting van 

3 januari 2019 van 13 effectieve leden en hun opvolgers van de 

politieraad van de politiezone Damme – Knokke-Heist  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Knokke-Heist voor de politieraad van de politiezone Damme – Knokke-

Heist geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 22/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

8. (81613) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Zwevegem in zitting van 2 januari 2019 van 6 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone MIRA 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Zwevegem in zitting van 2 

januari 2019 van 6 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone MIRA  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Zwevegem voor de politieraad van de politiezone MIRA geldig te 
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verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 22/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

9. (81614) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Bredene in zitting van 2 januari 2019 van 10 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Bredene-De 

Haan 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Bredene in zitting van 2 

januari 2019 van 10 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Bredene-De Haan  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Bredene voor de politieraad van de politiezone Bredene-De Haan geldig 

te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 22/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

10. (81616) 

Federale diensten 
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Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Avelgem in zitting van 2 januari 2019 van 2 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone MIRA 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Avelgem in zitting van 2 

januari 2019 van 2 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone MIRA.  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Avelgem voor de politieraad van de politiezone MIRA geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 22/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

11. (81708) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Oostrozebeke in zitting van 3 januari 2019 van 3 effectieve leden 

en hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Midow 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. van de verkiezing door de gemeenteraad van Oostrozebeke in zitting 

van 3 januari 2019 van 3 effectieve leden en hun opvolgers van de 

politieraad van de politiezone Midow 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

2.1 de verkiezing door de gemeenteraad van Oostrozebeke in zitting van 

3 januari 2019 van 3 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Midow geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 
 

5. Visum/advies beheersdiensten 
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Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

12. (81712) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Deerlijk in zitting van 3 januari 2019 van 5 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Gavers 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Deerlijk in zitting van 3 

januari 2019 van 5 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Gavers 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

2.1 de verkiezing door de gemeenteraad van Deerlijk in zitting van 3 

januari 2019 van 5 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Gavers geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

13. (81713) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Koekelare  in zitting van 2 januari 2019 van 3 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Polder 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Koekelare in zitting van 2 

januari 2019 van 3 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Polder 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing door de gemeenteraad van Koekelare  in zitting van 2 

januari 2019 van 3 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Poldergeldig te verklaren 
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3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

14. (81718) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van Lo-

Reninge in zitting van 3 januari 2019 van 2 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Spoorkin 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Lo-Reninge in zitting van 3 

januari 2019 van 2 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Spoorkin 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

2.1 de verkiezing door de gemeenteraad van Lo-Reninge in zitting van 3 

januari 2019 van 2 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Spoorkin geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

15. (81722) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Wevelgem in zitting van 2 januari 2019 van 8 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Grensleie 
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1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Wevelgem in zitting van 2 

januari 2019 van 8 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Grensleie 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

2.1 de verkiezing door de gemeenteraad van Wevelgem in zitting van 2 

januari 2019 van 8 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Grensleie 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

16. (81723) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Meulebeke  in zitting van 2 januari 2019 van 4 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Midow 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Meulebeke  in zitting van 2 

januari 2019 van 4 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Midow 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

2.1 de verkiezing door de gemeenteraad van Meulebeke  in zitting van 2 

januari 2019 van 4 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Midow 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 
Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  
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17. (81732) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Ardooie  in zitting van 2 januari 2019 van 3 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Regio Tielt 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Ardooie  in zitting van 2 

januari 2019 van 3 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Regio Tielt 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

2.1 de verkiezing door de gemeenteraad van Ardooie  in zitting van 2 

januari 2019 van 3 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Regio Tielt 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

18. (81733) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Alveringem  in zitting van 3 januari 2019 van 4 effectieve leden 

en hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Spoorkin 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Alveringem  in zitting van 3 

januari 2019 van 4 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Spoorkin 

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

2.1 de verkiezing door de gemeenteraad van Alveringem  in zitting van 3 

januari 2019 van 4 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Spoorkin geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 
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4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 25/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

19. (81774) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van Veurne 

in zitting van 3 januari 2019 van 9 effectieve leden en hun 

opvolgers van de politieraad van de politiezone Spoorkin 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Veurne in zitting van 3 

januari 2019 van 9 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Spoorkin  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Veurne voor de politieraad van de politiezone Spoorkin geldig te 

verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 28/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

20. (81775) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Roeselare in zitting van 7 januari 2019 van 13 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Riho 

 

1. Kennisgeving van: 



 

 

Deputatie 31/01/2019 | ontwerpagenda  13 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Roeselare in zitting van 7 

januari 2019 van 13 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Riho  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Roeselare voor de politieraad van de politiezone Riho geldig te verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 28/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  

 

 

21. (81776) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van Staden 

in zitting van 3 januari 2019 van 2 effectieve leden en hun 

opvolgers van de politieraad van de politiezone Arro-Ieper 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Staden in zitting van 3 

januari 2019 van 2 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Arro-Ieper  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Staden voor de politieraad van de politiezone Arro-Ieper geldig te 

verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 28/01/2019 

  
Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  
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22. (81777) 

Federale diensten 

 

Goedkeuring van de verkiezing door de gemeenteraad van 

Diksmuide in zitting van 2 januari 2019 van 6 effectieve leden en 

hun opvolgers van de politieraad van de politiezone Polder 

 

1. Kennisgeving van: 

1.1. de verkiezing door de gemeenteraad van Diksmuide in zitting van 2 

januari 2019 van 6 effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad 

van de politiezone Polder  

1.2. het feit dat er geen bezwaren werden ingediend 

 

2. Voorstel van de dienst om: 

de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 

Diksmuide voor de politieraad van de politiezone Polder geldig te 

verklaren 

 

3 Documenten bij het voorstel: 

3.1. toelichtende nota 

3.2. besluit (ter ondertekening) 

 

4. Toetsing budget en doelstellingen: 

- geen budgettaire implicaties (federale materie) 

- actieplan: 2019170013 – ondersteunen en coördineren van politieke en 

administratieve besluitvorming 

 

5. Visum/advies beheersdiensten 

 

Visum Dienst Financiën : Vrij van visum op 28/01/2019 

  

Voorstel gedeputeerde NAEYAERT Bart: Akkoord  



 

 

 


