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Lijst besluiten Politieraad – zitting 18 januari 2022 Politiezone Mira 

 

 
Politiezone Mira 5457 

LIJST BESLUITEN  

 
LIJST BESLUITEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE POLITIERAAD 18 JANUARI 2022 - 
OPENBAARHEID VAN BESTUUR 
 
Politiezone Mira 
Waregem – Zwevegem –  Avelgem – Anzegem – Spiere-Helkijn 
 

 
Overeenkomstig artikel 85 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op 
twee niveaus, wordt een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de politieraad door middel van aanplakking 
gedurende minstens 10 dagen kenbaar gemaakt aan de burger van de politiezone Mira.  
 
De politieraadsleden van de politiezone Mira hebben op de raadszitting van 18 januari 2022 volgende agendapunten 
behandeld. 
 

 

BEPERKTE OPENBAARHEID 
 
00 Beslissing voorzitter: beperkte openbaarheid politieraad en wijze van vergaderen – goedkeuring (toegevoegd 
agendapunt bij hoogdringendheid) 

 
Beslist: 

 

Met éénparigheid van stemmen 

 

De politieraadsleden nemen kennis dat de voorzitter bij wege van tijdelijke uitzonderingsmaatregel wegens de 
gezondheidscrisis pandemie-COVID-19, beslist om af te wijken van de openbaarheidsvereiste van de 
vergaderingen van de politieraden zoals opgenomen in artikel 25/6 WGP en bijgevolg de zitting van de politieraad 
d.d. 18 januari 2022 niet openbaar plaats vindt; 
De politieraadsleden verklaren zich akkoord om de politieraad van 18 januari 2022 digitaal te houden via Microsoft 
Teams. 
 
 
01 Ontslag politieraadslid - kennisname 

 
Beslist: 
De politieraad neemt kennis 
 
Art. 1: De politieraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw MALFAIT Hilde als werkend lid van de politieraad 
van de politiezone Mira, ingaande op 18 januari 2022.  
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02 Aanstellen politieraadslid – eedaflegging - kennisname 

 
Beslist: 
De politieraad neemt kennis 
 
Art. 1: De politieraad neemt kennis van de aanstelling van de heer WEMEL Simon als werkend lid van de politieraad 
van de politiezone Mira, ingaande op 18 januari 2022. 
 
 
03 Notulen zitting van 23 november 2021 - goedkeuring 

 
Beslist: 
Met éénparigheid van stemmen 
 
Art. 1: De politieraad verleent goedkeuring aan het proces-verbaal van de digitale politieraadszitting d.d. 23 
november 2021. 
 
 
04 Delegatiebeslissing benoeming 1 hoofdinspecteur van politie dienst Interventie genomen door het 
politiecollege in de zitting van 16 december 2021 - kennisname 

 
Beslist 
De politieraad neemt kennis van de genomen beslissing door het politiecollege via delegatiebevoegdheid 

 
Art. 1: De politieraad neemt kennis dat 1 aspirant-hoofdinspecteur door het politiecollege van 16 december 2021 
via delegatiebeslissing werd benoemd tot hoofdinspecteur van politie dienst Interventie bij de politiezone Mira. 
De benoeming gebeurde onder voorbehoud van slagen tot hoofdinspecteur van politie. 
 
 
05 Delegatiebeslissing genomen door het politiecollege in de zitting van 16 december 2021 met betrekking tot 
het aankopen van 4 elektrische voertuigen via federale raamovereenkomst voor het Lokaal Beheer - kennisname 

 
Beslist: 
De politieraad neemt kennis van de genomen beslissing door het politiecollege via delegatiebevoegdheid 
 
Art. 1: De politieraad neemt kennis van de goedkeuringsbeslissing van het politiecollege in de zitting van 16 
december 2021 waarbij via een delegatiebevoegdheid werd overgegaan tot de aankoop van 4 elektrische 
dienstvoertuigen voor de dienst Lokaal Beheer (Wijkdiensten) van de Pz Mira, dit via de federale 
raamovereenkomst van de federale politie Procurement 2021 R3 027, perceel 18, gegund aan de firma PEUGEOT 
België met zeteladres Bourgetlaan 20, bus 2 te 1130 Brussel. 
 
 
06 Niet goedkeuring door de provinciegouverneur van het vastgestelde personeelsformatiekader in de politieraad 
van 23 november 2021 - kennisname 

 
Beslist: 
De politieraad neemt kennis 
 
Art. 1: De politieraad neemt kennis van de NIET-GOEDKEURING door de provinciegouverneur d.d. 7 december 
2021 van de politieraadsbeslissing d.d. 23 november 2021 mbt de personeelsformatiewijziging; 

▪ het voorstel tot personeelsformatiewijziging zoals voorgelegd aan de politieraad van 23 november 2021 
en door voornoemde politieraad goedgekeurd maar waarbij dit werd afgekeurd door de 
provinciegouverneur wegens niet voldoen aan de vereiste verhoudingsnormen basiskader-middenkader 
zoals bepaald in het KB van 7 december 2001 houdende de wettelijke formatienormen voor het 
politiepersoneel van de lokale politiezones: 



3 

 

Lijst besluiten Politieraad – zitting 18 januari 2022 Politiezone Mira 

 

▪ OPERATIONEEL (operationeel kader) Aantal = 147 

Agent van politie (AP) 4 

Inspecteur van politie (INP) 98 

Inspecteur van politie – bijzondere specialisatie rechercheur (INP-rechercheur) 11 

Hoofdinspecteur van politie (HINP)  24 

Hoofdinspecteur van politie (HINP) – bijzondere specialisatie rechercheur (HINP-rechercheur) 3  

Commissaris van politie (CP) 6  

Hoofdcommissaris van politie (HCP) 1 

 

CALOG (administratief en logistiek kader) Aantal =  25 

Calog D – arbeider (ARB) 1  

Calog D – bediende (BED) 5 

Calog C – assistent (ASS) 11  

Calog B – consulent (CNT) 4 

Calog B – consulent-ICT (CNT-IT) 2 

Calog A – adviseur (ADV) – weging klasse 2 1 

Calog A strategisch analist – adviseur (ADV-SA) – weging klasse 2 1 

  
 
Art. 2: De politieraad neemt kennis dat het dossier tot personeelsformatiewijziging opnieuw wordt voorgelegd aan 
het basisoverlegcomité in de zitting van 15 februari 2022 en aan de politieraad in de zitting van 19 april 2022, met 
in acht name van de te respecteren wettelijke formatienormen voor de personeelsleden van de lokale politie zoals 
bepaald in het KB van 7 december 2001. 
 
 
07 Werking korps – terugblik op het werkjaar 2021 mbt de veiligheidsfenomenen uit het zonaal veiligheidsplan Pz 
Mira 2020-2025 - kennisname 

 
Volgende presentatie werd ter zitting teruggekoppeld: 

 
→ Terugblik op de evolutie van de veiligheidsfenomenen in de politiezone Mira vanuit het perspectief van 

het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 
 
De toelichting kan geconsulteerd worden op de website van de politiezone Mira via de volgende link: 
https://www.pzmira.be/2022/01/18/jaarverslag-2021/  
 
Beslist: 
De politieraad neemt kennis 
 
 
08 Vragen en mededelingen 

 
→ 8.1 Ingediende schriftelijke vraag ter zitting behandeld. 
→ 8.2. Mondelinge vraag ter zitting behandeld. 
 

 

  

https://www.pzmira.be/2022/01/18/jaarverslag-2021/
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BESLOTEN ZITTING 
 
09 Aanvraag rustpensioen van 1 inspecteur van politie - goedkeuring 

 
Beslist: 
Met éénparigheid van stemmen 
 
Art. 1: De politieraad verleent goedkeuring aan de aanvraag tot pensionering van één inspecteur van politie (na 
NAVAP).  
   
 
10 Aanvraag ingediend bij FEDRIS - goedkeuring  

 
Beslist: 
Met éénparigheid van stemmen 
 
Art. 1: De politieraad verleent geen goedkeuring aan de aanvraag ingediend bij FEDRIS na het advies van FEDRIS 
gehoord te hebben. 
 
 
 

Gedaan in bovenvermelde zitting,  
Waregem, 18 januari 2022,  

Namens de Politieraad.  
  
 
 

 

De secretaris  De burgemeester-voorzitter  
Demeyer Maaike (Get.) Vanryckeghem Kurt (Get.)   
 

 
 


