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LIJST BESLUITEN

LIJST BESLUITEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE POLITIERMD 21 SEPTEMBER -
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 aanpiakking gedurende minstens 10 dagen kenbaar gemaakt aan de burger van de politiezone

Mira.

De politieraadsleden van de politiezone Mira hebben op de raadszitting van 21 september 2021 volgende

agendapunten behandeld.

-> Bij aanvang zitting schrapping van l agendapunt aan de dagorde.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen om agendapunt 6 te schrappen en te verdagen naar een
latere zitting.

OPENBARE ZITTING

01 Notulen zitting van 22 Juni 2021 - goedkeuring

Beslist:

Het proces-verbaal van de digitale zitting d.d. 22 juni 2021 wordt goedgekeurd.

02 Goedkeuring begrotingswijziging 1+2 2021 door de provinciegouverneur - akteneming

Beslist:

De politieraad neemt akte van het goedkeuringsbesluit van de provinciegouvemeur betreffende de

begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2021 zoals vastgesteld in de politieraad van 22 juni 2021.

03 Vacantverklaring van 2 inspecteurs van politie in het basiskader via mobiliteitscyclus 2021/04 ~ bekrachtigen

goedkeuringsbeslissing van het politiecollege in de zitting van 9 september 2021

Beslist:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
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04 Vacantverklaring van l commissaris van politie via mobiliteitscyclus 2021/04 " bekrachtigen

goedkeuringsbeslissing van het politiecollege in de zitting van 9 september 2021

Beslist:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

05 Vacantverkiaring van l hoofdinspecteur van politie dienst Interventie via mobiiiteitscycius - goedkeuring

Beslist:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

06 Voorstel tot personeelsformatiewijziging - goedkeuring

Agendapunt 6 werd bij aanvang zitting op verzoek van de voorzitter en bij goedkeuring met eenparigheid van

stemmen door de poiitieraadsleden geschrapt en verdaagd naar een latere zitting.

07 Vragen en mededelingen

l schriftelijk ingediende vraag werd ter zitting behandeld.

BESLOTEN ZITTING

08 Goedkeuring door het politiecollege van 9 september 2021 via delegatiebestissing van de aanvraag tot non-

activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) inspecteur van pofltJe - kennisname

Beslist:

Kennis te nemen van de politiecollegebeslissing d.d. 9 september 2021 bij delegatie genomen inzake de aanvraag
tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van l inspecteur van politie.

09 Ontslag via delegatiebeslissing van l contractueel personeelslid CALOG D (BED) - kennisname

Beslist:

Kennis te nemen van de deJegatiebeslissing van het politiecoilege in de zitting van 16 Juli 2021 betreffende de

beëindiging van l contractuele voltijdse betrekking van onbepaalde duur CALOG D (BED).
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10 Benoemen via delegatiebeslissing van 3 CALOG C assistenten in het administratief en logistiek kader (Zonaal

Onthaal) - kennisname

Beslist:

Kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit van het politiecollege in de zitting van 16 juli 2021 betreffende de

benoeming van 3 assistenten in het administratief en logistiek kader (CALOG C - voltijds statutair] in het zonaal

onthaal van de politiezone Mira.

11 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die niet voorkomt op de Belgische lijst der erkende

beroepsziekten ingediend op 10/03/2021

Beslist:

Via gewone stemming met O stemmen VOOR, 20 stemmen TEGEN en l onthouding

Aanvraag wordt beschouwd als ontvankelijk maar ongegrond.

12 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die niet voorkomt op de Belgische lijst der erkende

beroepsziekten ingediend op 26/02/2021 ~(niet)goedkeuring;

Beslist:

Via gewone stemming met O stemmen VOOR, 20 stemmen TEGEN en l onthouding

Aanvraag wordt beschouwd als ontvankelijk maar ongegrond.

Conform artikel 85, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie

gestructureerd op twee niveaus, deelt het Politiecollege mee dat de besluiten die werden genomen tijdens de

zitting van de Potitieraad d.d. 21 september ter inzage liggen van het publiek, elke werkdag tijdens de

kantooruren op het secretariaat van de korpschef van de politiezone Mira, Kalkhoevestraat 4 te 8790 Waregem.

Gedaan in bovenvermelde zitting van de Politieraad,

Waregem, 21 september 2021

Namens het Polltiecollege

De secretaris De burgemeester-voorzitter

Demeyer Maaike (Get.) - Vanr/ckeghem Kurt (Get.)
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