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DAGORDE

Openbare zitting
01 Verslag zitting d.d. 26 november 2019 - goedkeuring
02 Renting 1 semi-anoniem interventievoertuig - goedkeuring en bepalen wijze van gunnen
03 Renting 1 anoniem interventievoertuig - goedkeuring en bepalen wijze van gunnen
04 Renting 1 interventievoertuig combi - goedkeuring en bepalen wijze van gunnen
05 Aankoop 2 dienstvoertuigen dienst recherche - goedkeuring, bepalen van voorwaarden en wijze van gunnen
06 Correctiemechanisme overdracht ex-rijkswachtgebouwen - kennisname
07 Goedkeuring provinciegouverneur inzake begrotingswijziging 1+2 van het dienstjaar 2019 - kennisname
08 Einde huurovereenkomsten politiegebouwen Pand Waregem en commissariaat Kabeljauwstraat 28 Waregem - kennisname
09 Delegatiebevoegdheid voor benoeming of aanwerving van de leden van het personeel in de politiezone naar het politiecollege -
goedkeuring
10 Delegatiebevoegdheid inzake overheidsopdrachten - goedkeuring
XI Vacantverklaring 1 inspecteur van politie - goedkeuring (toegevoegd agendapunt ter zitting)
X2 Aspirantenmobiliteit 2020-A1 voor 2 betrekkingen inspecteur van politie dienst interventie - goedkeuring (toegevoegd
agendapunt ter zitting)
11 Vragen en mededelingen

Besloten zitting

12 Benoeming 1 inspecteur van politie interventie - goedkeuring
13 Benoeming 1 hoofdinspecteur van politie interventie - goedkeuring
14 Benoeming 1 commissaris van politie gespecialiseerde betrekking rechercheur - diensthoofd recherche - goedkeuring
15 Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan het pensioen - goedkeuring
16. Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan het pensioen - goedkeuring (toegevoegd agendapunt ter zitting)

Aanwezig:
Bostyn Carol, Colson Bart, De Bosscher Yves, Desmet Brigitte, Dewitte Isabelle, Delrue Johan (vervoegtde politieraad om 19h04
tijdens toelichting agendapunt 2), Demets Davy (vervoegt de politieraad om 19h11 tijdens toelichting agendapunt 02), Recour
Eddy, Debonnet Nicolas, Wyckhuyse Xavier, Vandewalle Michiel, Malfait Hilde, Kindt Bart, Ghoethals Sven, Godefroid Jules,
Destoop Henri, Desmet Margot, Vercruysse Marc, Vandendriessche Simon, Hanssens Emmi - Raadsleden
Doutreluingne Marc, Devogelaere Gino, Deseyn Lut - leden - Burgemeesters
Vanryckeghem Kurt - Burgemeester-voorzitter
Frederik Vandecasteele - Hoofdcommissaris-korpschef
Demeyer Maaike - Secretaris

Verontschuldigd:
Walraet Dirk - lid - Burgemeester
Monteyne Wim - Raadslid
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OPENBARE ZITTING

Gehoord de toelichting van de voorzitter:

•  Bij aanvang van de openbare zitting vraagt de voorzitter-burgemeester Vanryckeghem Kurt goedkeuring aan de
politieraad om 2 agendapunten in openbare zitting en 1 agendapunt in besioten zitting toe te voegen, zijnde in openbare
zitting agendapunt X1 de vacantverklaring van 1 inspecteur van politie en agendapunt X2 de toepassing van de
aspirantenmobiliteit en in besioten zitting agendapunt 16 de aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan het pensioen
(NAVAP).

De Politieraad beslist eenparig om de toevoeging van voornoemde agendapunten aan de zitting goed te keuren.

01 Verslag zitting d.d. 26 november 2019 - goedkeuring

Voorstel van beslissing:
Art. 1: Het proces-verbaal d.d. 26 november 2019 wordt goedgekeurd.

02 Renting 1 semi-anoniem Interventievoertulg - goedkeuring en bepalen wijze van gunnen

Beslist:

Met eenparlgheid van stemmen

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de renting van een nieuw semi-anoniem dienstvoertuig voor de dienst Interventie;
Art. 2: Wijze van gunnen voor 1 semi-anoniem interventievoertuig wordt verricht via raamcontract FARYS/CREAT TMV
(tussengemeentelijke maatsctiappij voor services);
Art. 3: het bedrag van de renting voor voornoemd semi-anoniem interventievoertuig wordt benomen op artikelnummer 330/127-12
van de gewone dienst politiebegroting 2020.

03 Renting 1 anonlem interventievoertuig - goedkeuring en bepalen wijze van gunnen

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de renting van een nieuw anoniem dienstvoertuig voor de dienst Interventie;
Art. 2: Wijze van gunnen van 1 anoniem interventievoertuig wordt verricht via het raamcontract FARYS/CREAT TMV
(tussengemeentelijke maatschappij voor services);
Art. 3: het bedrag van de renting voor voornoemd anoniem interventievoertuig wordt op artikelnummer 330/127-12 van de gewone
dienst politiebegroting 2020;

04 Renting 1 interventievoertuig type comb! - goedkeuring en bepalen wijze van gunnen

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de renting van 1 dienstvoertuig type combi, omgebouwd tot politievoertuig voor de dienst
Interventie;

Art. 2: Wijze van gunnen van 1 interventievoertuig type combi wordt verricht via het raamcontract FORCMS-VUV-IOI;
Art. 3: het bedrag van de renting voor voornoemd interventievoertuig type combi wordt benomen op artikelnummer 330/127-12 van
de gewone dienst politiebegroting 2020.

05 Aankoop 2 dienstvoertuigen recherche - goedkeuring, bepalen van van voorwaarden en wijze van gunnen

Beslist:

Met eenparigheid vanstemmen

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de aankoop van 2 dienstvoertuigen voor de dienst Recherche;
Art. 2: Wijze van gunnen van de aankoop van 2 dienstvoertuigen recherche wordt verricht via de raamovereenkomst van de
Federals Politie "Procurement 2016 R3"\

Lijst besluiten Politieraad 21 januari 2020 Politiezone Mira



Art. 3: het geraamd bedrag voor de aankoop van de 2 dienstvoertuigen wordt benomen op artikelnummer 330/743-52 van de
buitengewone dienst politiebegroting 2020.

06 Correctiemechanisme overdracht ex-rijkswachtgebouwen - kennisname

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Kennis te nemen van de toepassing van het correctiemechanisme voor de dotatie (jaar 2019) in het kader van de overdracht
van de ex-rijkswachtgebouwen aan de lokaie politie.

07 Goedkeuring provinciegouverneur Inzake begrotingswijziging 1+2 van het dienstjaar 2019 - kennisname

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Kennis te nemen van de goedkeuring door de Gouverneur van de begrotingswijziging 1+2 politiebegroting 2019, vastgesteld
door de politieraad d.d. 24 September 2019;
Art. 2: Kennis te nemen van de goedkeuring door de Gouverneur van de politiebegroting 2020 vastgesteld door de politieraad d.d.
26 november 2019;

08 Einde huurovereenkomsten politiegebouwen Pand Waregem en commissariaat Kabeljauwstraat 28 Waregem -
kennisname

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Kennis te nemen dat de huurovereenkomsten voor de diverse operationele en ondersteunende diensten in het
commissariaat Schakelstraat 2, 8790 Waregem en het commissariaat Kabeljauwstraat 28, 8790 Waregem beeindigd worden op 31
december 2020;

09 Delegatiebevoegdheid voor benoeming of aanwerving van de leden van het personeel in de politiezone naar het
politiecollege - goedkeuring

Beslist:

Met 22 stemmen voor, 0 tegen en 2 onthoudingen

Art. 1: Goedkeuring te verlenen om de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van het personeel in de
politiezone Mira en dit binnen het goedgekeurde personeelsformatiekader door de politieraad naar het politiecollege te delegeren,
behoudens wanneer het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde van de selectiecommissie en behoudens
bij aanwijzing van de korpschef of benoeming in het officierenkader of Calog A;
Art. 2: Voornoemde delegatiebevoegdheid van politieraad aan politiecollege wordt toegekend binnen de huidige legislatuur, zijnde
voor de periode van 21 januari 2020 t.e.m. 31 december 2024;
Art. 3: De delegatiebevoegdheid wordt aan het politiecollege toegekend in omstandigheiden waarbij dringende spoed of noodzaak
zich voordoen en waarbij het politiecollege gehouden is om eike beslissing in deze gemotiveerd ter kennis te brengen op de zitting
van de eerstvolgende politieraad.
Art. 4: een voor e6nsluitend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende diensten en aan de
bijzonder rekenplichtige;

10. Delegatiebevoegdheid inzake overheidsopdrachten - goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Voor een efficiente werking van de politiezone Mira wordt ingestemd met het verlenen van volgende delegaties voor de
lopende legislatuur zijnde van 21 januari 2020 tem 31 december 2024:
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1° een bevoegdheidsdelegatie van de politieraad aan het politiecollege om met betrekking tot overtieidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunnen te bepalen, voor zover het politiecollege
optreedt binnen de goedgekeurde begrotingskredieten van de gewone dienst;
2° een bevoegdheidsdelegatie van de politieraad aan het politiecollege om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunnen te bepalen, voor zover het politiecollege binnen
de perken van de begrotingskredieten van de buitengewone dienst en begrensd tot het bedrag dat de Europese
drempelbedragen voorziet in het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten, inzonderheid
artikel 11,3°, niet overschrijdt. Dit bedrag wordt beperkt tot het drempelbedrag voor het plaatsen van een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art 42, §1, 1 °, a van de wet op de overheidsopdrachten);
3° een bevoegdheidsdelegatie van de politieraad aan de korpschef of de adjunct-korpschef van de politiezone met betrekking
tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden voorzien binnen de perken van de
begrotingskredieten van de gewone dienst en de buitengewone dienst begrensd tot het bedrag voor opdrachten die vastgesteld
worden via een onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur (waarvan het geraamde bedrag niet groter is dan € 30.000,
excl. BTW);
4° deze beslissing heeft uitwerking op de periode 21 januari 2020 tot en met 31 december 2024 en wordt na 1 jaar geevalueerd;
5° bij overdracht van de bevoegdheden door de politieraad aan het politiecollege, korpschef of adjunct-korpschef, de verplichting
tot kennisgeving en motivering van de beslissing wordt verricht in de zitting van de eerstvolgende politieraad;
6° de delegatiebevoegdheid door de politieraad aan het politiecollege of de korpschef of de adjunct-korpschef in het kader van
overheidsopdrachten dient te worden geevalueerd na 1 jaar en waarbij de evaluatie wordt geagendeerd op de eerste zitting van de
politieraad in 2021;
7° een voor eensluitend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende diensten en aan de
bijzonder rekenplichtige;

XI Vacantverklaring 1 inspecteur van politie - goedkeuring (toegevoegd agendapunt ter zitting)

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring in statutair stelsel van 1 voltijdse betrekking inspecteur van politie in het
operatoneel basiskader van de lokale politie Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem;

Art. 2: De vacant verklaarde betrekking conform het bovenvermelde door middel van de klassieke mobiliteitsregeling (categorie A)
in te vullen (mobiliteitscyclus 01-2020);

Art. 3: Voor de vacant verklaarde betrekking geen voorrang te koppelen aan personeelsleden 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
Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest;

Art. 4: De vacant verklaarde voltijdse betrekking in het basiskader valt niet onder de gespecialiseerde betrekkingen;

Art. 5: Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekking in het operationeel kader voor de volgende
selectiemodaliteit te kiezen:

-het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie.

Art. 6: De plaatselijke selectiecommissie voor 1 vacante plaats inspecteur van politie als volgt samen te stellen:
1. Voorzitter:

i. CP Directeur Operaties of plaatsvervanger van dezelfde graad;
2. Leden, bijzitters:

i. Nader te bepalen CP of plaatsvervanger van dezelfde graad;
ii. Nader te bepalen HINP;

3. Secretaris:

i. GNT diensthoofd HRM of plaatsvervanger;

Art. 7; Voor de vacant verklaarde betrekking te voorzien in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot
de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus (03-2020).

Art. 8: Bii niet invulling van de betrekking via de klassieke mobiliteitscyclus 01-2020 (categorie A) wegens geen geschikt bevonden
kandidaten wordt deze opengesteld via de eerstvolgende klassieke mobiliteitsronde (categorie A) of via de eerstvolgende
aspirantenmobiliteit (categorie C);

X2 Aspirantenmobiliteit-Vacantverklaring van 2 voltijdse betrekkingen inspecteur van politie - goedkeuring (toegevoegd
agendapunt ter zitting)

Beslist:
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Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: De politieraad verleent goedkeuring om twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst Interventie open te
stellen in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden mobillteitscycli bet bijzonder de
aspirantenmobiliteltscyclus 2020-A1), die in de loop van de basisopleiding worden georganiseerd (categorie C1);
Art. 2: de niet ingevulde betrekkingen via de aspirantenmobiiiteit worden via een ambtshalve aanwijzing door de Minister van
Binnenlandse Zaken op grond van artikel Vlll.4ter, RPPol, ingevuld (categorie C2);
Art. 3: bij meer kandidaten dan het voorziene aantal openstaande betrekkingen, selecteert de politiezone de meest geschikte(n)
overeenkomstig de principes van de klassieke mobiliteit zoals bedoeld in dee! VI, titel II, hoofdstuk II, RPPol:

■  Art. 3.1: voor de wijze van selectie te kiezen voor de selectiemodaliteit 'Het in aanmer1<ing nemen van het advies van een
selectiecommmissie

■  Art. 3.2: de selectiecommissie in het kader van de openstaande betrekkingen voor 2 inspecteurs van politie via de
aspirantenmobiiiteit als volgt samen te stellen:
Voorzitter:

i. CP Directeur Operaties of plaatsvervanger van dezelfde graad;
Leden, bijzitters:

ii. CP diensthoofd Interventie of plaatsvervanger van dezelfde graad;
ill. HINP Interventie naderte bepalen;

Secretaris:

iv. CNT diensthoofd HRM of plaatsvervanger;
■  Art. 3.3: voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen aan personeelsleden van het operationeel

kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op tiet
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest;

■  Art. 3.4: de vacant verklaarde voltijdse betrekkingen in het basiskader vallen niet onder de gespecialiseerde betrekkingen;

Art.4: een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie van de
federate politie - directie personeel - beheer van de loopbaan (DGR/DRP/DPP), het secretariaat GPI;
Art. 5: overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geintegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een
voor eensluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;

11 Vragen en mededelingen

Er werden geen vragen of mededelingen verricht.
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BESLOTEN ZITTING

12 Benoeming 1 inspecteur van politie interventie - goedkeuring

Beslist:

Via geheime schriftelijke stemming, dit met 24 JA-stemmen, 0 NEE-stemmen en 0 onthoudingen

Art. 1: Akte te nemen van het proces-verbaal van het interview met de selectiecommissie;
Art. 2: Via geheime schriftelijke stemming de geschikt bevonden kandidaat te benoemen in de functie van inspecteur van politie
dienst interventie, ingaande vanaf 1 mei 2020 of vroeger indien in overeenkomst met de politie-entiteit waar hij op heden werkzaam
is.

13 Benoeming 1 hoofdinspecteur van politie interventie - goedkeuring

Beslist:

Via geheime schriftelijke stemming, dit met 24 JA-stemmen, 0 NEE-stemmen en 0 onthoudingen

Art. 1: Akte te nemen van het advies van de selectiecommissie;

Art. 2: Via geheime schriftelijke stemming de voorgedragen geschikt bevonden kandidaat aspirant-hoofdinspecteur van politie te
benoemen in de functie van hoofdinspecteur van politie dienst interventie, ingaande vanaf 1 juli 2020 en onder voorbehoud van
slagen in de opieiding tot hoofdinspecteur;

14 Benoeming 1 commissaris van politie gespecialiseerde betrekking rechercheur - diensthoofd recherche - goedkeuring

Beslist:

Via geheime schriftelijke stemming, dit met 24 JA-stemmen, 0 NEE-stemmen en 0 onthoudingen

Art. 1: Akte te nemen van het advies van de selectiecommissie;

Art. 2: Via geheime schriftelijke stemming de geschikt bevonden kandidaat te benoemen in de functie van commissaris van politie -
gespeciaiiseerde betrekking - diensthoofd recherche, dit ingaande vanaf 1 februari 2020;

15 Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) - goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: De aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van inspecteur van politie met ingang op 1 augustus 2020
goed te keuren;

16 Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) - goedkeuring (toegevoegd agendapunt)

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Art. 1: De aanvraag tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van inspecteur van politie met ingang op 1 augustus 2020
goed te keuren;
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Gedaan in bovenvermelde zitting,
Waregem, d.d. 21 januari 2020

Namens de Polltleraad.

De secretaris

Demeyer Maaike (Get.)

De burgemeester-voorzitter
Vanryckeghem Kurt (Get.)

Voor eensluitend verklaard afschrift,

Waregem, d.d. 21 januari 2020.

De secretaris

Demeyer Maaike
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De burgemeester-voorzitter
Vanryckeghem Kurt
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