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Nieuwe gemeentewet

in

toepæsing van artikel 127 van

de wet van 7 december 1998

Het politiecollege van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen

OGPGTN

verzoekt de politieraad voor de eerste maal in de tweede zitting van het jaar,
te vergaderen op dinsdag 4 juli 2017 om 19.30 uur. Deze vergadering zal
plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis te Boortmeerbeek
Pastorij straat 2, 3 190 Boortmeerbeek.

Art.88
De burgemeester of hij die hem
vervangt zit de politieraadvoor.

De vergadering wordt door de
voorzitter geopend en gesloten.

Art.90
De politieraad kan geen besluit

nemen, indien niet
meerderheid van

de
de

zif inghebbende Ieden aanwezig

is.

hij

De raad kan echter, indien
tweemaal bijeengeroepen is

zonder dat het vereiste aantal
leden is opgekomen, na een

derde

en laatste

oproeping,

ongeacht het aantal aanwezige

leden,

op

geldige

wijze

beraadslagen en besluiten over

de onderwerpen die voor

de
derde maal
agenda
voorkomen. De tweede en
oproeping moeten
geschieden overeenkomstig de

op de

AGENDA

l.

2.
3.

4.
5.
6.

Notulen vorige zitting
Kennisname toezichtsbesluit
Vernietiging oude wapens
Stand van zaken centraal politiegebouw
Rapportering personeelsinzet en budgettering
Criminaliteitsbeeld en stand vaî zakeîactieplannen

derde

voorschriften van artikel 87, en
er moet vermeld worden of de
oproeping voor de tweede of
voor de derde maal geschiedt;

bovendien moeten

de

bepalingen van de twee vorige
leden in de derde oproeping
worden
overgenomen.

woordelijk
Art.99

De

besluiten worden bü
volstrekte meerderheid van
stemmen genomen; bij staking
van stemmen is het voorstel
verworpen.

Art.

101

Indien bij de benoeming of de
voordracht van kandidaten de
vereiste meerderheid niet wordt

verkregen

bij de

eerste

stemming, heeft herstemming
plaats over de kandidaten die de
hebben

meeste stemmen

behaald. Te dien einde maakt
de voorzitter een lijst op met
tweemaal zoveel namen als er
benoemingen of voordrachten

moetsn geschieden.

stemmen kunnen
uitgebracht worden
kandidaten

De
alleen

op

de

die op deze lijst

voorkomen. De benoeming of
de voordracht geschiedt bij
meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen heeft de
oudste kandidaat de voorkeur.
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