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Lijst besluiten Politieraad – zitting 23 november 2021 Politiezone Mira 

 

 
Politiezone Mira 5457 

LIJST BESLUITEN  

 
LIJST BESLUITEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE POLITIERAAD 23 NOVEMBER 2021 - 
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 23 november 2021 volgende agendapunten 
behandeld. 
 
→ Bij aanvang zitting toevoeging bij hoogdringendheid van agendapunt 00, 12bis en 12 ter aan de dagorde. 
De politieraad beslist met éénparigheid van stemmen om voornoemde agendapunten aan de dagorde toe te voegen. 
 

 

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. 23 november 2021 niet openbaar plaats vindt; 
De politieraadsleden verklaren zich akkoord om de politieraad van 23 november 2021 digitaal te houden via 
Microsoft Teams. 
 

 

01 Notulen zitting van 21 september 2021 - goedkeuring 

 
Beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
Het proces-verbaal van de digitale zitting d.d. 21 september 2021 wordt goedgekeurd. 
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02 Bekrachtigen vacantverklaring 1 inspecteur van politie-rechercheur via de klassieke mobiliteitscyclus 2021/05 
- Goedkeuring 

 
Beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 

1 betrekking inspecteur van politie met bijzondere specialisatie rechercheur open te stellen via de klassieke 
mobiliteitscyclus (categorie A) 2021/05 met wervingsreserve. 
 
03 Politiebegroting 2022 – goedkeuring en vast leggen (hoofdelijke gewogen stemming) 

 
De politiebegroting 2022 in gewone dienst als volgt wordt vastgelegd: 
 

GEWONE DIENST   Oorspronkelijke begroting 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 € 388.942,14 

      

Resultaat begrotingsrekening 2021 -€ 366.910,00 

Alg resultaat begrotingsrekening  2021 € 22.032,14 

      

Definitief     

Begroting 2022   

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar   € 15.401.731,00 

Uitgaven van het eigen dienstjaar   € 15.121.953,00 

      

Ontvangsten vorige jaren   € 0,00 

Uitgaven vorige jaren   € 118.643,00 

      

Ontvangen overboekingen   € 0,00 

Uitgaven overboekingen   € 182.000,00 

Geraamd resultaat van de begroting  2022 -€ 20.865,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 € 1.167,14 
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De politiebegroting 2022 in buitengewone dienst als volgt wordt vastgelegd: 
 

BUITENGEWONE DIENST   Oorspronkelijke begroting 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 -€ 1.286.216,62 

      

Resultaat begrotingsrekening 2021 € 1.295.000,00 

Alg resultaat begrotingsrekening  2021 € 8.783,38 

      

Definitief     

Begroting 2022   

      

Ontvangsten van het eigen dienstjaar   € 310.000,00 

Uitgaven van het eigen dienstjaar   € 500.000,00 

      

Ontvangsten vorige jaren   € 0,00 

Uitgaven vorige jaren   € 0,00 

      

Ontvangen overboekingen   € 182.000,00 

Uitgaven overboekingen   € 0,00 

Geraamd resultaat van de begroting  2022 -€ 8.000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 € 783,38 

 
Beslist: 
 
Met mondelinge stemming door 24 politieraadsleden volgens stemgewicht, dit met 95,5 % voor, 0 % tegen en bij 
0 % onthoudingen 
 
De Politiebegroting dienstjaar 2022 werd vastgelegd en goedgekeurd. 
 
 
04 Voorstel personeelsformatiewijziging – goedkeuring 

 
Beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
Kennis te nemen van het advies van het basisoverlegcomité d.d. 18 november 2021 inzake het voorstel tot 
personeelsformatiewijziging (uittreksel uit de zitting BOC d.d. 18 november 2021) 
 
Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot personeelsformatiewijziging om de personeelsformatie (OT) als volgt 
vast te stellen: 

172 personeelsleden waarvan 147 operationele personeelsleden zijnde: 
o 4 agenten van politie (AGP) 
o 109 inspecteurs van politie (INP) waarvan 11 inspecteurs-rechercheur (INP-rechercheur) 
o 27 hoofdinspecteurs van politie (HINP) waarvan 3 hoofdinspecteurs-rechercheur (HINP-

rechercheur) 
o 6 commissarissen van politie (CP) waarvan 1 commissaris-rechercheur (CP-rechercheur) 
o 1 hoofdcommissaris van politie (HCP) 

en waarvan 25 statutaire Calog personeelsleden zijnde: 
o 1 arbeider (Calog D-ARB) en 5 bedienden (Calog D-BED) 
o 11 assistenten (Calog C-ASS) 
o 4 consulenten (Calog B – CNT) en 2 ICT-consulenten (Calog B – CNT ICT) 
o 1 adviseur beleid en communicatie klasse 2 (ADV kl2) 
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o 1 adviseur strategisch-analist (zonesecretaris) klasse 2 (ADV kl2).  
 

Goedkeuring te verlenen aan het bijbehorende organogram, evaluatieschema (evaluatieprocedure) en de 
functieprofielen gekoppeld aan de personeelsformatiewijziging (zie bijlage PR 20211123_04_Organogram_Functieprofielen); 
 
Goedkeuring te verlenen dat de toepassing van het nieuwe personeelsformatiekader wordt aangewend binnen 
de voorziene goedgekeurde budgetten van de politiebegroting 2022 en volgende; 
 
Goedkeuring te verlenen aan het financiële motiveringsverslag behorende tot de personeelsformatiewijziging (zie 

bijlage PR 20211123_04_Financieel motiveringsrapport). 
 
 
05 Data zittingen politieraad 2022 – goedkeuring en vast leggen 

 
Beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
De data van de zittingen van de politieraad voor het werkjaar 2022 als volgt vast te leggen: 

         

Datum politieraad  Tijdstip & locatie 

dinsdag 18/01/2022 19h - raadzaal stadhuis Waregem 

dinsdag 19/04/2022 19h - raadzaal stadhuis Waregem 

dinsdag 21/06/2022 19h - raadzaal stadhuis Waregem 

dinsdag 20/09/2022 19h - raadzaal stadhuis Waregem 

dinsdag 22/11/2022 19h - raadzaal stadhuis Waregem 

 

 

06 Werking korps  

 
Bespreking ter zitting 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
08 Aanvraag tot erkenning van bijzondere nuttige beroepservaring van vorige diensten – goedkeuring 

 
Beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
De politieraad gaat over tot het erkennen van het aantal voorgaande tewerkstellingsjaren als bijzonder nuttige 
beroepservaring en legt geen maximum aantal maanden op waardoor alle jaren in rekening mogen worden 
gebracht voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. 
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09 Goedkeuring via delegatie door het politiecollege in de zitting van 28 oktober 2021 van de aanvraag tot NAVAP 
van 1 inspecteur van politie-rechercheur – kennisname 

 
Beslist: 
 
De politieraad neemt kennis 
 
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van het politiecollege bij delegatie genomen in de zitting 
van 28 oktober 2021 van de aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) van 1 inspecteur 
van politie-rechercheur uit de dienst Recherche, ingaande op 1 april 2022. 
 
 
10 Benoeming door het politiecollege via delegatie van 1 inspecteur van politie in de dienst Interventie als laureaat 
uit AMOB 2021-A2 – kennisname 

 
Beslist: 
 
De politieraad neemt kennis 
De politieraad neemt kennis dat 1 kandidaat aspirant-inspecteur werd weerhouden voor de  vacant gestelde 
betrekking van inspecteur van politie dienst Interventie in de AMOB 2021-A2, reeksnummer 0171 en waarbij 
voornoemde kandidaat werd benoemd conform categorie C1 van de GPI73 via politiecollegebeslissing bij delegatie 
genomen in de zitting van 28 oktober 2021;  
 
De politieraad neemt kennis dat voornoemde aspirant-inspecteur in plaats wordt gesteld in de politiezone Mira 
op 1 juni 2022 in de dienst Interventie dit onder opschortende voorwaarde dat hij in eerste of een volgende zittijd 
slaagt in zijn huidige basisopleiding tot inspecteur van politie. 
 
 
11 Benoeming van 1 commissaris van politie diensthoofd Lokaal Beheer (MOB 2021/04) – via geheime schriftelijke 
stemming (agendapunt onder voorbehoud van een laureaat - selectiecommissie vindt plaats d.d. 22 november 2021) 

 
Beslist: 
 
De politieraad beslist met 24 JA-stemmen, 0 NEE-stemmen en 0 ONTHOUDINGEN 
 
De politieraad gaat over tot het benoemen van de voorgedragen meest geschikt bevonden kandidaat door de 
selectiecommissie, in de functie van commissaris van politie – diensthoofd dienst Lokaal Beheer van de Pz Mira, 
met voorziene in plaats stelling ten laatste op 1 juni 2022 of een eerdere datum in onderling overleg met de 
huidige politiezone waar voornoemde op datum van benoeming is tewerkgesteld; 
 

12 Pensioen van 1 inspecteur van politie - goedkeuring 

 
Beslist: 
 
Met eenparigheid van stemmen 
  
Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de aanvraag tot pensionering van inspecteur van politie DEWEER Paul met 
ingang vanaf 1 november 2021.  
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12bis Rechtsbijstand – burgerlijke partijstelling (toegevoegd agendapunt bij hoogdringendheid) 

 

Beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
De politieraad machtigt het politiecollege in de zitting van 23 november 2021 om zich burgerlijke partij te stellen 
en hierbij aan te sluiten bij dezelfde raadsman die de betrokken personeelsleden in het besproken dossier zal 
vertegenwoordigen. 
 

12ter Rechtsbijstand – burgerlijke partijstelling (toegevoegd agendapunt bij hoogdringendheid) 

 
Beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
De politieraad machtigt het politiecollege in de zitting van 23 november 2021 om zich burgerlijke partij te stellen 
en hierbij aan te sluiten bij dezelfde raadsman die de betrokken personeelsleden in het besproken dossier zal 
vertegenwoordigen; 
 
 
07 Vragen en mededelingen 

  
Bespreking ter zitting 
 
 

Gedaan in bovenvermelde zitting,  
Waregem, 23 november 2021 

Namens de Politieraad.  

 

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

 
 
 
 
→ De volgende politieraad is voorzien op dinsdag 18 januari 2022 om 19h in de raadzaal stadhuis Waregem 
 
 


