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OPENBARE ZITTING

01 Versiag zitting d.d. 21 januari 2020 - goedkeuring
02 Kerncijfers operationele werking 2019 - kennisgeving
03 BesluitToezichthoudende overheid - Provinciegouverneur W-Vl mbt personeelsformatiewijziging-
akteneming

04 Voorstel tot personeelsformatiewijziging - goedkeuring

05 Nieuwbouw - openbare aanbesteding voor de inrichting van de verdiepingen (schilderwerken, piaatsing van
systeemwanden en vast meubilair) - wijze van gunnen - goedkeuring
06 Vragen en mededelingen

BESLOTEN ZITTING

07 Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

08 Aanvraag pensioen - goedkeuring

09 Aanvraag pensioen - goedkeuring

OPENBARE ZITTING

01 Versiag zitting d.d. 21 januari 2020 - goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Het proces-verbaal d.d. 21 januari 2020 goed te keuren.

02 Kerncijfers operationele werking 2019 - kennisgeving
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Beslist

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Kennis te nemen van de kerncijfers operationele werking 2019;

03 Besluit Toezichthoudende overheid - Provinciegouverneur W-Vl mbt personeelsformatiewijziging - akteneming

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Akte te nemen van de niet-goedkeuring van de gouverneur met betrekking tot het politieraadsbesluit
betreffende de personeelsformatie zoals vastgesteld in de zitting van de politieraad d.d. 26 november 2019;
Art. 2: Het agendapunt personeelsformatiewijziging te hernemen in de zitting van de politieraad d.d. 10 maart
2020.

04 Voorstel tot personeelsformatiewijziging - goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Kennis te nemen dat de personeelsformatiewijziging opnieuw wordt hernomen in de zitting van 10 maart
2020 omwille van het feit dat het politieraadsbesluit d.d. 26 november 2019 in deze niet werd goedgekeurd door
de gouverneur;

Art. 2: Kennis te nemen dat de weging van de Calog A functie adviseur strategisch analist-zonesecretaris opnieuw

werd voorgelegd aan de wegingscommissie DRP/DGR omwille dat de voornoemde functie het aspect diensthoofd
Gerechtelijk en Administratief bureel/Lokaal Informatiekruispunt niet meer omvat en hiermede opnieuw dient te
worden gewogen. Kennis te nemen dat de weging van de Calog A functie adviseur beleid & communicatie
eveneens als nieuwe functie werd voorgelegd aan de wegingscommissie DRP/DGR.
Art. 3: Kennis te nemen van het niet bindende advies van de nationale wegingscommissie DRP/DGR tot weging

van Calog A functie strategisch analist-zonesecretaris en Calog A functie beleid & communicatie om beide functies
als klasse 1 in te schalen;

Art. 4: Kennis te nemen van het advies van het BOC in de zitting van 11 februari 2020 waarbij positief advies werd
verleend op:

■  personeelsformatiewijziging
■  het organogram

■  functieprofielen

■  evaluatieschema in het kader van de evaluatieprocedure

■  voorstel van de korpschef om weging Calog A adv strategisch analist-zonesecretaris in te schalen als
klasse 2 ipv klasse 1 zoals geadviseerd door de nationale wegingscommissie DRP/DGR;

■  voorstel van de korpschef om weging Calog A adv beleid & communicatie in te schalen als klasse 2 ipv
klasse 1 zoals geadviseerd door de wegingscommissie DRP/DGR;

Art. 5: Goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de korpschef om af te wijken van het advies van de
wegingscommissie DGR/DRP en hierbij de functie Calog A adviseur strategisch analist-zonesecretaris als klasse 2
in te schalen omwille van de strategische positie die de functie in de organisatie inneemt;

Art. 6: Goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de korpschef om af te wijken van het advies van de
weginscommissie DGR/DRP en hierbij de functie Calog A adviseur beleid & communicatie als klasse 2 in te schalen
omwille van de strategische positie die de functie in de organisatie inneemt;

Art. 7; Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot personeelsformatiewijziging en de personeelsformatie van de
Pz Mira als volgt vast te stellen:
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167 personeelsleden waarvan 142 operationele personeelsleden zijnde:
■  4 agenten van politie (AGP)
■  103 inspecteurs van politie (INP)

■  27 hoofdinspecteurs van poliite (HINP)
■  7 commissarissen van poliite (CP)

■  1 hoofdcommissaris van politie (HCP)

en waarvan 25 statutaire Calog personeelsleden zijnde:
■  2 arbeiders (Calog D-ARB) en 5 bedlenden (Calog D-BED)

■  10 asslstenten (Calog C-ASS)

■  4 consulenten (Calog B -CNT) en 2 ICT-consulenten (Calog B -CNT ICT)
■  1 adviseur beleid en communicatie klasse 2 (ADV kl2)

■  1 adviseur strategisch-analist (zonesecretaris) klasse 2 (ADV SA kl2)
Art. 8: Goedkeuringte verlenen aan het bijbehorende organogram, evaluatieschema (evaluatleprocedure) en de
functieprofielen gekoppeld aan de personeelsformatiewijziging;
Art. 9: Goedkeurlng te verlenen aan het financiele motiveringsverslag^ behorende tot de
personeelsformatiewijziging;

Art. 10: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
■  FOD Binnenlandse Zaken - Federale diensten gouverneur West-Vlaanderen, Koning albert I-

laan, FAC Kamgebouw 1/5 bus 6, 8200 Brugge;
■  FOD Binnenlandse Zaken, Algemene directie van het veilighelds- en preventiebeleid,

Waterloolaan 76,1000 Brussel;

■  Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, K. Boudewljniaan

30 bus 70,1000 Brussel.

05 Nieuwbouw - openbare aanbesteding voor de inrlchting van de verdiepingen (schilderwerken, plaatsing van
systeemwanden en vast meubllair) - wijze van gunnen - goedkeurlng

Besllst:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Goedkeurlng te verlenen voor de overeenkomst van werken betreffende het leveren en plaatsen van
systeemwanden, deuren, keukenmeubilair, voorzetwanden, het uitvoeren van plafondafwerking,
binnenplaatafwerkingen en schilderwerken via openbare procedure met Belgische publicatie;
Art. 2: Goedkeurlng te verlenen om de overeenkomst te gunnen op criterium prijs;

Art. 3: De opdrachtvoorde werken te voorzien binnen de bultengewone begroting 2020 Art. 330/712-51 (aankoop
van administratieve gebouwen).

06 Vragen en mededellngen

■  Gehoord de toelichting van de voorzltter die meldt dat op de volgende politleraad d.d. 21 aprll 2020 de
politieraadsleden uitgenodigd worden voor een plaatsbezoek op de site van het nieuwe
politiecommissariaat, Kalkhoevestraat te Waregem.

Het bezoek wordt voorzien om IBhOO (ter plaatse - site 17West, Kalkhoevestraat te Waregem).

Aansluitend wordt de politleraad om 19hOO gehouden in de raadzaal van het stadhuis, Gemeenteplein 2

te Waregem.

■  Gehoord de toelichting van een politieraadslid die twee mondelinge vragen ter zitting meldt.

■■ Zie bijgevoegd Document PR 20200310_04_financieel motiveringsrapport OT- personeelsformatiewijziging
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BESLOTEN ZITTING

07 Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

Beslist:

Met einparigheid van stemmen

Goedkeuring voor het toekennen van een jaarlijkse rente voor een blijvende arbeidsongeschiktheid.

08 Aanvraag pensionering - goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de aanvraag tot pensionering van een operationeel personeelslid met
ingang vanaf 1 juli 2020.

09 Aanvraag pensionering - goedkeuring

Beslist:

Met iinparigheid van stemmen

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de aanvraag tot pensionering van een operationeel personeelslid met

ingang vanaf 1 oktober 2020;

De secretaris

Demeyer Maaike

Gedaan in bovenvermelde zitting,

Waregem, d.d. 10 maart 2020

Namens de Politieraad.

De burgemeester-voorzitter

Vanryckeghem Kutt
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