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Lijst besluiten Politieraad – zitting 22 juni 2021 Politiezone Mira 

 

 
Politiezone Mira 5457 

LIJST BESLUITEN  

 
LIJST BESLUITEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE POLITIERAAD 22 JUNI 2021 – DIGITALE 
ZITTING VIA TEAMS – 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 aanplakking gedurende minstens 10 dagen kenbaar gemaakt aan de burger van de politiezone 
Mira.  
 
De politieraadsleden van de politiezone Mira hebben op de raadszitting van 22 juni 2021 volgende agendapunten 
behandeld. 
 
→ Bij aanvang zitting toevoeging bij hoogdringendheid van 1 agendapunt aan de dagorde. 
De politieraad beslist met éénparigheid van stemmen om agendapunt 03bis aan de dagorde toe te voegen, zijnde 
Vacantverklaring van 1 inspecteur van politie dienst Interventie via klassieke mobiliteit 2021-03  – goedkeuring. 

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

 
De politieraad beslist: 

 

Met éénparigheid van stemmen 

 

De politieraadsleden nemen kennis dat de voorzitter bij wege van tijdelijke uitzonderingsmaatregel wegens de 
gezondheidscrisis pandemie-COVID-19, beslist om af te wijken van de openbaarheidsvereiste van de 
vergaderingen van de politieraden zoals opgenomen in artikel 25/6 WGP en bijgevolg de zitting van de politieraad 
d.d. 22 juni 2021 niet openbaar plaats vindt; 
De politieraadsleden verklaren zich akkoord om de politieraad van 22 juni 2021 digitaal te houden via Microsoft 
Teams. 
 
 
02 Verslag zitting van 27 april 2021 - goedkeuring 

 
De politieraad beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
Het proces-verbaal van de digitale zitting d.d. 27 april 2021 goed te keuren. 
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03 Benoemingen via delegatie genomen door het politiecollege in de zitting van 22 juni 2021 – kennisname 

 
De politieraad beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
De politieraad neemt kennis van de rangorde vooropgesteld door de jury van de selectiecommissie en volgende 
benoemingen genomen via delegatie door het politiecollege in de zitting van 22 juni 2021: 

- 1 inspecteur van politie dienst Interventie via mobiliteitscyclus 2021/02, INP VANHERZEELE Naomi 
met voorziene in plaats stelling op 1 september 2021; 

- 1 gespecialiseerde betrekking inspecteur van politie - rechercheur via mobiliteitscyclus 2021/02, INP 
VAN BRABANDER Kim met voorziene in plaats stelling op 1 september 2021. 

 
 
03bis Vacantverklaring van 1 inspecteur van politie dienst Interventie via klassieke mobiliteitscyclus 2021/03 – 
goedkeuring 

 
De politieraad beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 

Goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring in statutair stelsel van 1 voltijdse betrekking inspecteur van 
politie in het operatoneel basiskader dienst Interventie van de lokale politie Anzegem/Avelgem/Spiere-
Helkijn/Waregem/Zwevegem via de klassieke mobiliteit (mobiliteitsronde 3 van het dienstjaar 2021). 

 

 
04 Non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) - kennisname 

 
De politieraad beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van het politiecollege via delegatie genomen in de zitting 
van 22 juni 2021 betreffende het verzoek tot opname van het stelsel non-activiteit voorafgaand aan het pensioen 
(NAVAP), door 1 commissaris van politie en waarbij het stelsel NAVAP door voornoemd personeelslid wordt 
opgenomen ingaande op 1 december 2021.  
 
 
05 Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid – goedkeuring 

 
De politieraad beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
Kennisname van de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid à rato van 5% voor 1 inspecteur van politie naar 
aanleiding van een arbeidsongeval. 
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06 Vaststellen politierekening 2020 - goedkeuring 

 
De politieraad beslist: 
(Via hoofdelijke mondeling stemming) 
 
Kennis te nemen van de toelichting van de bijzondere rekenplichtige betreffende de politierekening 2020; 
Het ontwerp van de politierekening 2020 wordt goedgekeurd en waarbij de politierekening 2020 wordt 
vastgesteld; De politierekening 2020 wordt aangenomen met 91,48% voor, 0% tegen en 0% onthoudingen (23 
stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen); 
(aanplakking en inzage conform de vigerende richtlijnen) 
 
 
07 Advies begrotingscommissie begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2021 – kennisname 

 
De politieraad beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
De politieraad neemt kennis van het gunstige advies van de begrotingscommissie over de begrotingswijziging 1+2 
2021, die samen is gekomen op 22 juni 2021.  
 
 
08 Begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2021 – goedkeuren en vast leggen 

 
De politieraad beslist: 
(Via hoofdelijke mondeling stemming) 
 
Kennis te nemen van de toelichting van het verslag budgetwijziging 1+2 dienstjaar 2021 door de bijzondere 
rekenplichtige; 
De begrotingswijziging 1+2 2021 wordt aangenomen met 91,48% voor, 0% tegen en 0% onthoudingen (23 
stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen); 
(aanplakking en inzage conform de vigerende richtlijnen) 
 
 
 
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 Politieraad d.d. 22 juni 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, 22 juni 2021  

 
Namens het Politiecollege 

 
 
 

 

De secretaris  De burgemeester-voorzitter  
Demeyer Maaike (Get.) Vanryckeghem Kurt (Get.)  
 
 
 


