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LIJST BESLUITEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE POLITIERMD 19 APRIL 2022 - DIGITALE
ZITTING VIA TEAMS-OPENBMRHEID VAN BESTUUR

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 potitieraad

door middel van aanplakking gedurende minstens 10 dagen kenbaar gemaakt aan de burger van de polttiezone

Mira.

De politieraadsleden van de politiezone Mira hebben op de raadszitting van 19 april 2022 volgende agendapunten

behandeld.

l. Ontslag politieraadslid - kennisname

De politieraad beslist:

De politieraad neemt kennis van de beëindiging van het mandaat als politieraadslid van COLSON Bart.

2. Aanstellen politieraadslid " eedaflegging

De politieraad beslist:

De politieraad neemt akte van de eedaflegging van politieraadslid DEPREZ Raf in handen van de voorzitter, vanaf

heden maakt DEPREZ Raf deel uit van de politieraad van de politiezone Mira.

3. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De politieraad beslist:

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De politieraad keurt de notulen goed van de zitting van 18 januari 2022.

4. Goedkeuringsbeslissing provinciegouverneur rekening 2020 Pz Mira" kennisname

De politieraad beslist:

De politieraad neemt kennis dat de provinciegouvemeur de rekening 2020 Pz Mira goedkeurde.

5. Correctiemechanisme ihkv overdracht ex-rijkswachtgebouwen - kennisname

De politieraad beslist;

De politieraad neemt kennis van het toegekende bedrag door de Federale Overheid Binnenlandse Zaken ihkv de
toepassing van het correctiemechanisme mbt de overdracht van de ex'rijkswachtge bouwen/ jaar 2021.
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6. Goedkeuringsbesluit provindegouverneur begroting 2022 " kennisname

De politieraad beslist:

De poiitieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de provindegouvemeur van West-Viaanderen
betreffende de begroting dienstjaar 2022.

7. Deiegatiebestiss'mg benoeming 5 iNP via AMOB 2022-01 - kennisname

De poiitieraad beslist:

De politieraad neemt kennis van de genomen deiegatiebeslisssng door het politiecol!ege in zitting van 19 april
2022 inzake de benoeming van de laureaten uit de aspirantenmobiliteit AMOB 2022/01 (reeksnummer

204} van 5 inspecteurs van politie in de dienst Interventie dit onder voorbehoud van slagen in de opleiding

tot inspecteur van politie, zijnde:
- VAN CEULEN Eline met voorziene inplaatsstelling 01/09/2022

- BETTENS Tuur met voorziene inplaatssteliing 01/10/2022

- VERRiEST Ren met voorziene inplaatsstelling 01/03/2023

- DEWITTE Vincent met voorziene inplaatsstelling 01/10/2022
- VANDEPLASSCHE Brecht met voorziene inpiaatsstelling 01/09/2022

8. Personeelsformatiekader - goedkeuring

De politteraad beslist:

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De poiitieraad verleent goedkeuring aan het nieuwe personeelsformatiekader waarbij in het operationeel kader

wordt voorzien in 147 operationelen; l hoofdcommissaris van politie, 7 commissarissen van politie

waarvan l met bijzondere specialisatie rechercheur, 27 hoofdinspecteurs van politie waarvan 3 met

bijzondere specialisatie rechercheur, 108 inspecteurs van politie waarvan 11 met bijzondere specialisatie
rechercheur/ 4 agenten van politie en in 25 CALOG-personeeisleden in het administratief en iogistiek kader:
6 CALOG D waarvan l CALOG D ARB en 5 CALOG D BED, 11 CALOG C/ 4 CALOG B waarvan 2 CNT-1T, 2

CALOG A klasse 2 waarvan l met bijzondere specialisatie strategisch analist (SA).

9. Vacantverklaring hoofdinspecteur-rechercheur-teamchef LCCU - goedkeuring

De pofitieraad beslist:

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De politieraad gaat over tot vacantverklaring van l hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie

rechercheur-teamchef Local Computer Crime Unit/ dienst Recherche via mobiJiteJtscyclus 2022/03.

10. Vacantverklaring hoofdinspecteur-rechercheur-teamchef - goedkeuring

De politieraad beslist:

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De politieraad gaat over tot vacantverklaring van l hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie
rechercheur tijdelijk in bovental via mobiliteitscydus 2022/03.

11. Vacantverktaring inspecteur van politie-rechercheur - goedkeuring

De polltieraad beslist:

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De politieraad gaat over tot vacantverklaring van l inspecteur van politie met bijzondere specialisatie
rechercheur in de dienst Recherche (MiBo) via mobiiiteitscydus 2022/03.
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12. Vacantverklaring 5 betrekkingen inspecteur van politie Interventie - goedkeuring

De politieraad beslist:

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

De politieraad gaat over tot vacantverklaring van 5 betrekkingen inspecteur van politie in de dienst Interventie

via mobiliteitscydus 2022/03.

13. Vragen en mededelingen

Bespreking ter zitting

BESLOTEN ZITTING

-> Besproken agendapunten in besloten zitting:

14. Aanvraag pensionering (na NAVAP)

15. Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die voorkomt op de Belgische lijst der erkende

beroepsziekten, ingediend bij FEDRIS

16. Aanvraag tot valorisatle van voorgaande tewerkstellingsjaren (CALOG)

17. Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

18. Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Conform artikel 85, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politte

gestructureerd op twee niveaus, deelt het poljtiecoliege mee dat de besluiten die werden genomen tijdens de

zitting van de politieraad d.d. 19 april 2022 ter inzage liggen van het publiek, elke werkdag tijdens de kantooruren

op het secretariaat van de korpschef van de politiezone Mira, Katkhoevestraat 4 te 8790 Waregem.

secretaris

Demeyer Maaike

Gedaan in bovenvermelde zitting y^n'cfe politieraad,

dinsdag/ 19,apn\ 2022

^olitiecollege

Waregem, dinsdag/ 19,a^nl 2022

burgemeester-vp/orzitter

VanFyjckeghepn'Kurt
^\/
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