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LIJST BESLUITEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE POLITIERAAD 21 JUNI 2022 - DIGITALE
ZITTING VIA TEAMS-OPENBAARHEID VAN__B_E_STUU_R

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 aanplakk'mg gedurende minstens 10 dagen kenbaar gemaakt aan de burger van de politiezone

Mira.

De politieraadsledenvan de politiezone Mira hebben op de raadszittingvan 21 juni 2022 volgende agendapunten

behandeld.

OPENBARE ZITTING

l. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De politieraad beslist:

De notulen van de voorgaande zitting d.d. 19 april 2022 worden goedgekeurd.

2. Goedkeuring provinciegouverneur personeelsformatiekader PR 19/04/22 - kennisname

De politieraad neemt kennis:

De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de provinciegouverneur d.d. 6 mei 2022 met

betrekking tot het personeeisformatiekader vast gelegd door de politieraad in zitting van 19 april 2022.

3. Vacantverklaring van 2 inspecteurs van politie dienst Interventie - goedkeuring

De politieraad beslist:

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen

De politieraad gaat over tot vacantverklaring van 2 inspecteurs van politie in de dienst Interventie via de

klassieke mobiliteitscydus.
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4. Vast leggen politierekening 2021 - goedkeuren en instemmen

De politieraad besHst:

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen ~> 87,23% stemmen voor, 0% stemmen tegen en 0%

onthoudingen

De politieraad neemt kennis van de toelichting van de bijzonder rekenplichtige inzake de po!itierekening 2021,

verleent hieraan goedkeuring en !egt deze vast. Aanplakking van voornoemde beslissing conform de

vooropgestelde termijnen werd verricht.

5. Vast leggen begrotingswijziging 1+2 werkingsjaar 2022 - goedkeuren en instemmen

De politieraad beslist:

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen ~> 87,23% stemmen voor, 0% stemmen tegen en 0%
onthoudingen

De politieraad keurt eenparig de begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2022 goed. Aanplakking van voornoemde

beslissing conform de vooropgestelde termijnen werd verricht.

6. Toelichting Recherche

De politieraad neemt kennis:

Ter zitting wordt aan de polltieraadsleden een toelichting verricht mbt de werking Recherche.

7. Vragen en mededelingen

/

BESLOTEN ZITTING:

8. Aanvraag pensionering - goedkeuring

9. Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

10. Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

11. Aanstellen van een lokale toezichthouder miiieuhandhaving Pz Mira" goedkeuring
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Conform artikel 85, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie

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

zitting van de potitieraad d. d. 21 juni 2022 ter inzage liggen van het publieke elke werkdag tijdens de kantooruren

op het secretariaat van de korpschef van de politiezone Msra, Kalkhoevestraat 4 te 8790 Waregem.

Gedaan in bovenvermelde zitting van de politieraad,

Waregem, dinsdag/ 21 juni 2022

Namens het politiecollege

secretaris

Demeyer Maaike

b u rge m eeste r-voo rzi tte r

Vanryckeghem Kurt
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