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BESLOTEN ZITTING

Om 19:00 u. wordt de zitting geopend door Burgemeester-voorzitter Vanryckeghem Kurt.

De Burgemeester-voorzitter Vanryckeghem Kurt verwelkomt de aanwezige leden op de zitting van de Politieraad d.d. 16 juni 2020.

Toevoeglng van agendapunten ter zitting:

Gelet op:

■  Art. 1-3 Huishoudelijk Reglement Politieraad Pz Mira, mbt de vraag van de Burgemeester-voorzitter aan de

politieraadsieden om toestemming te verlenen om volgende agenapunten toe te voegen aan de zitting:

o  Agendapunt 00 mbt de toepassing van de tijdelijke afwijking op Art. 25/6 van de WGP mbt bet principe van

openbaarheid van de poiitieraden;

o  Agendapunt 12bis inzake de kennisname van een benoeming van 2 voltijdse inspecteurs van politie dienst Interventie

(bij delegatie), dit in de zitting van bet politiecollege d.d. 2 april 2020;

o  Agendapunt 14 inzake de aanvraag van een non-activiteit voorafgaand aan bet pensioen (NAVAP);

Besiuit:

Goedgekeurd

00 Toepassing tijdelijke afwijking van artikel 25/6 van de WGP betreffende het principe van openbaarheid van de poiitieraden
(toegevoegd agendapunt)

Besiuit:

De Politieraad neemt kennis van de beslissing van de voorzitter van de politieraad om tijdelijk af te wijken van artikei 25/6 van de
WGP betreffende bet principe van openbaarheid van de poiitieraden.

01 Verslag zitting van 10 maart 2020 - goedkeuring

Besiuit:

Goedgekeurd
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02 Goedkeuringsbesluit door de minister van Justitie / de minister van Binnenlandse Zaken betreffende bet zonaal veiligheidsplan Pz
Mira 2020-2025 - akteneming

Besluit:

Akteneming

03 Goedkeuringsbesluit door de provincie betreffende het gewijzigde personeelsformatiekader zoals goedgekeurd door de Politieraad

d.d. 10 maart 2020 - akteneming

Besluit:

Akteneming

04 Goedkeuringsbesluit door de provincie betreffende de rekening 2018 - akteneming

Besluit:

Akteneming

05 Vacantverklaring 2 inspecteurs van poiitievia kiassieke mobiliteit 03-2020 -goedkeuring

Besluit:

Goedgekeurd

06 Vacantverklaring 1 CALoG B - consulent (CNT) - dienstchef dienst Operationeie Coordinatie via kiassieke mobiliteit 2020-03 -
goedkeuring

Besluit:

Goedgekeurd

07 Vacantverklaring 1 CALoG B - consulent (CNT) siachtofferzorg Sociale dienst - goedkeuring

Besluit:

Goedgekeurd

08 Vacantverklaring 1 CALoG D - bediende (BED) Zonaal Ontfiaal via kiassieke mobiliteit 2020-03 - goedkeuring

Besluit:

Goedgekeurd

09 Vacantverklaring van 3 voltijdse statutaire betrekkingen CALoG C - assistent (ASS) (1 ASS dienst HRM, 1 ASS dienst Logistiek-IT-
Financien, 1 ASS dienst Gerechtelijk Administratief Bureel) via de procedure van dringende externe werving - goedkeuring

Besluit:

Goedgekeurd
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10 Vaststellen politierekening 2019 - goedkeuring

Besluit:

Is aangenomen met 91,56% voor, 0% tegen en 0% onthoudingen (24 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen); de politierekening
2019 wordt vastgesteld.

11 Budgetwijziging 1+2 dienstjaar 2020-goedkeuring

Besluit:

is aangenomen met 91,56% voor, 0% tegen en 0% onthoudingen (24 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen); de
begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2020 wordt vastgesteld.

12. Benoeming door het Politiecollege 4 juni 2020 via delegatie van 2 inspecteurs van politie dienst Interventie - kennisname

Besluit:

Kennis genomen

12bis. Benoeming door het Politiecollege 2 april 2020 via delegatie van 2 inspecteurs van politie dienst Interventie - kennisname
(toegevoegd agendapunt)

Besluit:

Kennis genomen

13 Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

Besluit:

Goedgekeurd

14 Aanvraag non-actlviteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) - goedkeuring (toegevoegd agendapunt)

Besluit:

Goedgekeurd

15 Vragen en mededelingen

7

Om 19:53 u. wordt de zitting gesloten door Burgemeester-voorzitter Vanryckeghem Kurt.

De Burgemeester-voorzitter Vanryckeghem Kurt nodigt de politieraadsleden uit voor de volgende zitting d.d. 22 September 2020 (19h00)

Conform artikei 85, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geintegreerde politigdienrtrgeslructureerd op twee
niveau's, deeit het Poiitiecoiiege mee dat de besiuiten die werden genomen tijdens zitting van de PpUtfefaadvan 16 juni 202D\er Inzage ilggen

van het publiek, eike werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u op het secretariaat van de kprpSchef van de politiezone Mira, S^akeistraat 2 te
V  8790 Waregem.

Gedaan in bovenverrn^e zitting,
Waregem, 16ji/ii 2020
Namens de Pofctieraad.u

seer aris

Demeyer Maaike
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De burgemeester-voor/tter

^"■^v^^Vanryckeghem^ Kurt


