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Bij aanvang van de zitting verzoekt de voorzitter de politleraadsleden om volgende agendapunten ter zitting toe
te voegen zijnde:

06bis Terugkoppeling reportage PANG "-kennisname

07bis Vacantverklaring l CALOG D BED dienst zonaal onthaal -goedkeuring
llbis Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP} - goedkeuring

De poliEieraad beslist met eenparigheid van stemmen om voornoemde agendapunten aan de dagorde toe te

voegen.

01 Beslissing voorzitter: beperkte openbaarheid politieraad en wijze van vergaderen -goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l: de politieraadsleden nemen kennis van de beslissing van de voorzitter ihkv de beperkte openbaarheid van

de zitting;

Art. 2: de politieraadsleden verklaren zich akkoord om de poiitieraad van 9 februari 2021 digitaal te houden via

Microsoft Teams.

02 Verslag zitting van 24 november 2020 -goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l:

Het proces-verbaa! van de zitting d.d. 24 november 2020 wordt goedgekeurd.
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03 Goedkeuringsbesluit provinciegouverneurWest-Vfaanderen betreffende de jaarrekening 2019 -akteneming

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l: Akte te nemen van het goedkeuringsbesluit van de provinciegouvemeur in het kader van het specifiek
bijzonder toezicht, dit betreffende de rekening 2019 van de politiezone Mira.

04 Goedkeuringsbesluit provinciegouverneur West-Vfaanderen betreffende de begroting 2021 - akteneming

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l: Akte te nemen van de goedkeuring door de provinciegouverneur van West-Vlaanderen betreffende de

politiebegroting 2021,vastgesteld door de poSitieraad d.d. 24 november 2021;

05 Correctiemechanisme 2020 - overdracht ex-rijkswachtgebouwen" akteneming

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art, l: Akte te nemen van de toepassing van het correctiemechanisme voor de dotatie in het kader van de

overdracht van de ex-rijkswachtgebouwen aan de lokale politie waardoor een bedrag van 90.571,37 EUR wordt
overgemaakt aan de politiezone Mira.

06 Bekrachtigen van de vacantverklaring van 2 inspecteurs van politie in het basiskader - goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l: De poiitieraad bekrachtigt in de zitting van 9 februari 2021 het goedkeuringsbesluit m.b.t. de

vacantverklanng van l betrekking inspecteur van politie in het operatonee! basiskader van de lokale politie
Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem, verleend in de zitting van het politiecollege d.d. 17

december 2020;
Art. 2: De politieraad bekrachtigt in de zitting van 9 februari 2021 het goedkeuringsbesluit m.b.t, de

vacantverkiaring van l betrekking inspecteur van politie in het operatoneel basiskader van de lokale politie

Anzegem/Aveigem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem, verleend in de zitting van het poiitiecollege d,d. 14
januari 2021;

Art. 3: De vacant verklaarde betrekkingen in het basiskader conform het bovenvermelde door middel van de

klassieke mobiliteitsregeling In te vullen;
Art_^Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen aan personeelsieden van het

operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een

betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofd stede! ij k Gewest en die een betrekking postuleren buiten

dit gewest;
Art. 5i De vacant verklaarde voltijdse betrekkingen in het basiskader niet vallen onder de gespecialiseerde

betrekkingen;

Art, 6; Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen in het operationeel basiskader voor de

volgende selectiemodaliteit te kiezen:
-het in aanmerking nemen van het advies van een seiectiecommissie.

^/t- Z' De plaatselijke selectiecommissie voor 2 vacante plaatsen inspecteur van politie samen te stellen;
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Art. 8: Voor de vacant verklaarde betrekkingen te voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een

geiijkwaardige functionaSltejt tot de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende

mobiiiteitscyclus;

Art. 9: Bij niet invulling van de betrekkingen via de klassieke mobilitestscycius (categorie A) 2021/01 worden deze
opengesteld via de eerstvolgende kiassieke mobiliteitsronde of via de eerstvolgende aspirantenmobiliteit

(categorie C};
Art. l Q: een voor ééns!uitend verklaard afschrift wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de

dienst DRP federale politie.

06bis TerugkoppeiEng reportage PANO - kennisname (toegevoegd agendapunt}

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l:_ de politieraadsleden nemen kennis van de toelichting van de korpschef,

07 Bekrachtigen van de vacantverklaring van 3 voltijdse betrekkingen assistent CALOG C in de dienst Interventie-

zonaal onthaal -goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l: De politieraad bekrachtigt het goedkeuringsbesluit genomen bij hoogdringendheid door het politiecollege
van 14 januari 2021 betreffende de vacantverk!aring via mobiiiteitscyclus 2021/01 van 3 voltijdse statutaire

betrekkingen CALoG niveau C (assistent) in de dienst Interventie - zonaa! onthaal;

Art. 2: De 3 voltijdse statutaire betrekkingen CALoG niveau C (assistent) ruet_valien onder de gespecialiseerde

betrekkingen;
Art.3: Voor de wijze van seiectie voorde volgende selectiemodaitteit te kiezen, met name vacantverklaring via de

klassieke mobilJteltscyclus 2021/01:

Art. 4: de p!aatse!ijke selectiecommissie samen te stellen;

Art. 5: geiet op de continuïteit van de werking van het onthaal in een politiekorps wordt beslist om bij geen of
onvoldoende geschikt bevonden kandidaten via de klassieke mobilsteitscyclus 2021/01, de niet ingevulde
betrekkingen zullen worden open gesteld via statutaire externe werving conform art, IV.I. 37 RPPol;

^il'^_6: voordevacantverklaring in mabiliteitscyclus 2021/01 van 3 voltijdse statutaire betrekkingen CALoG Cdienst

Interventie-zonaal onthaal niette voorzien in een werfreserve;

•Art- Z.i een voor éénsluitend verklaard afschrift wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de

dienst DRP federale politie.

07bisVacantverklaring 1CALOG D-BEDlENDE--goedkeurïng (toegevoegd agendapunt)

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l: De politieraad verieent goedkeuring aan de vacantverklaring via mobiliteitscyc!us 2021/01 van l voltijdse

statutaire betrekking CALOG niveau D in de gemene graad bediende voor de dienst zonaal onthaal;

Art. 2: De voltijdse statutaire betrekking CALoG niveau D (bediende) geen bijzondere graad betreft;

Art.3: Voor de wijze van selectie voorde volgende selectiemodaliteit te kiezen:
• voor functies CALOG D-bediende men niet gehouden is om over te gaan tot het installeren van een

selectiecommissie;

" bij meer dan l kandidaatstelling er zal worden overgegaan tot een interview met de korpschef of een

plaatselijk samengestelde seSectiecommissJe;
" bij slechts l kandidaatstelling de geschiktheid kan worden beoordeeld op basis van hetmobiliteitsdossier;
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Art. 4: voor de vacantverklaring in mobjltteitscyclus 2021/01 van l voltijdse statutaire betrekking CALoG D-
bediende dienst zonaal onthaal niet te voorzien in een werfreserve;

Art. 5:_een voor ééns!uitend verkiaard afschrift wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de

dienst DRP federale politie.

08 Benoemingen via delegatie genomen door het pol!t!ecollege "- kennisname

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l: Kennis te nemen van volgende benoemingen genomen via delegatie door het politiecoliege, zijnde:

N In de zitting van het politiecollege ct.d, 17 december 2020 waarbij één aspirant-hoofdinspecteur werd

benoemd als hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie rechercheur in de dienst Recherche

van de Pz Miramet voorziene in plaats stelling op l juli 2021 onder voorbehoud van siagen in d e opleiding
tot hoofdinspecteur;

• in de zitting van het politiecoliege d.d. 17 december 2020 waarbij één aspirant-hoofdinspecteur werd

benoemd ais hoofdinspecteur van poiitie in de dienst Interventie van de Pz Mira met voorziene in plaats

stelling op l Juli 2021 onder voorbehoud van slagen in de opleiding;
" In de zitting van het politiecollege d,d, 14 januari 2021 waarbij één CALOG assistent statutair werd

benoemd als CALOG assistent in de dienst GerechÊelijk Administratief Bureel van de Pz MJra met

voorziene in plaats stelling op l februari 2021;
- In de zitting van het politiecoliege d.d. 14 januari 2021 waarbij' één CALOG assistent statutair werd

benoemd als CALOG assistent in de dienst Lokaal Beheer van de Pz Mira met voorziene in plaats steiiing
op l februari 2021.

09 Valorisatievan voorgaande tewerkstellingsjaren CALOG-personeelsleden--goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

De valorisatie van de voorgaande opdrachten aan de statutaire benoeming van 7 CALOG-personeelsleden zoals

voorgelegd aan de leden van de poiitieraad werden goedgekeurd.

10 Aanvraag tot oppensioenstelling van l inspecteur van politie-goedkeuring

Beslist:
Met eenparigheid van stemmen

Art. l: Goedkeuring te verlenen aan de aanvraag tot pensionering van één inspecteur van politie met ingang

vanaf l april 2021.

11 Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid -goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

De politieraadsleden verlenen goedkeuring aan de vooropgestelde toegekende jaarrente aan het personeelslid
inzake de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, met uitwerking vanaf l februari 2020 en waarbij de
uitvoering van de regeling wordt verricht door ETHIAS NV, Prins Bisschopsingel 13, 3500 Hasselt.
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11 bis Aanvraag non-activiteit voorafgaand a an het pens ioen (NAVAP) - goedkeuring (toegevoegd agendapunt)

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l: De aanvraag tot non-activitejt voorafgaand aan de pensionering van één inspecteur van politie ingaande

vanaf l oktober 2021 werd goedgekeurd.

12 Toelfchting trends jaarbeeld 2020 /Toelrchting operationele werking-kennisname

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. l: Kennis te nemen van 2 presentaties ter zitting:

• Toelichting inzake de trends jaarbeeld 2020;

• Toelichting inzake de operationele werking;

Art. 2: de presentaties worden overgemaakt aan de politieraadsleden.

13 Vragen en mededelingen

Bespreking ter zitting van l ingediende mondelinge vraag van een polltieraadslid in het kader van GAS 5.

Gedaan in bovenvermelde zitting,
Waregem,9februari 2021

Namens de Politieraad.

De secretaris De burgemeester'-voorzitter

Demeyer Maaike Vanryckeghem Kurt
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