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OPENBARE ZITTING

De voorzitter verwelkomt de politieraadsleden op de zitting van 23 September en vraagt goedkeuring cm twee toegevoegde

agendapunten in openbare zitting toe te voegen aan de dagorde, zijnde:

■  7bis PR 20200923. FOCUS - akkoord voor een interzonaal samenwerkingsakkoord - goedkeuring
■  7ter PR 20200923. Rechtzetting goedkeuringsbesluit agendapunt 04 zitting politieraad 10 maart 2020 - goedkeuring

Besllst:

Goedkeuring werd verleend om de agendapunten toe te voegen aan de dagorde.

00 Toepassing tijdelijke afwijking van artlkel 25/6 van de WGP betreffende het principe van openbaarheid van de politieraden -
kennlsname

Besllst;

Met eenparigheid van stemmen

Kennlsname van het opheffen van het besiuit genomen door de voorzitter d.d. 9 juni 2020 met betrekking tot de volledige
beslotenheid van de zitting nalv de gezondheidscrisis coronapandemie (conform art. 25/6 WGP).

01 Verslag zitting van 16 juni 2020 - goedkeuring

Beslist:

Met ̂inparigheid van stemmen

Het proces-verbaal van de zitting d.d. 16 juni 2020 wordt goedgekeurd.
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02 Goedkeuringsbesluit door de provincie betreffende de begrotingswijziging 1+2 2020 zoals goedgekeurd door de politieraad d.d.
ISjuni 2020-akteneming

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

De politieraad neemt akte van het goedkeuringsbesluit van de provinciegouverneur betreffende de begrotingswijziging 1+2

dienstjaar 2020 zoals vastgesteld in de politieraad van 16 juni 2020.

03 Aankoop meubilair nieuwbouw politiecommissariaatsite 17Westvia raamovereenkomst-goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring werd verleend aan:

De aankoop van kantoormeubilair (leveren en plaatsen) voor het nieuwe hoofdcommissariaat site 17West, Kalkhoevestraat te

Waregem;

Voor de aankoopprocedure van het leveren en plaatsen beroep te doen op de raamovereenkomst CREAT/FARYS.

04 Vacantverklaring van 2 voltijdse statutaire betrekklngen CALoG - assistent (ASS) (1 ASS dienst gerechtelijk administratief bureel,
1 ASS dienst lokaal beheer via statutaire dringende externe werving) - goedkeuring

Beslist:

Met ienparigheid van stemmen

Goedkeuring werd verleend aan:

2 voltijdse statutaire betrekkingen CALOG C via de procedure dringende externe werving vacant te verklaren;
Na de aanwerving via de procedure externe dringende werving voornoemde beide plaatsen onmiddellijk opnieuw vacant te
verklaren via de klassieke mobiliteitscyclus 2020-05.

05 Vacantverklaring van 1 voltijds statutaire betrekking CALoG - assistent (ASS) dienst Gerechtelijk Administratief Bureel via
mobiliteltscylcus 2020-04 - goedkeuring

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring werd verleend aan:

De vacantverklaring van 1 voltijdse statutaire betrekking CALOG C dienst Gerechtelijk en Administratief Bureel (GAB) via de klassieke
mobiliteitscycus 2020-04.
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06 Vacantverklaring van 1 inspecteur van politie dienst Interventie-Zonaal aangiftebureau via mobiliteitsronde 2020-04 -

goedkeuring

Besllst;

Met eenparigbeid van stemmen

Goedkeuring werd verleend aan:

De vacantverklaring van 1 voltijdse statutaire betrekking in het basiskader-inspecteur van politie dienst Interventie-Zonaal

aangiftebureau via de klassieke mobiliteitscycus 2020-04.

07 Vacantverklaring van 1 hoofdinspecteurvan politie dienst Interventie via mobiliteitsronde 2020-04-goedkeuring

Beslist:

Met eenparigbeid van stemmen

Goedkeuring werd verleend aan:

De vacantverklaring van 1 voltijdse statutaire betrekking in het middenkader-hoofdinspecteur van politie dienst Interventie via de

klassieke mobiliteitscycus 2020-04.

7bis PR 20200923. FOCUS - akkoord voor een interzonaal samenwerkingsakkoord - goedkeuring

Beslist:

Met ienparigbeid van stemmen

Goedkeuring werd verleend aan:

Deelname aan het interzonaal samenwerkingsakkoord FOCUS.

7ter PR 20200923. Rechtzetting goedkeuringsbesluit agendapunt 04 zitting politieraad 10 maart 2020 - goedkeuring

Beslist:

Met iinparigbeid van stemmen

Goedkeuring te verlenen aan de rechtzetting/aanpassing van het goedkeuringsbesluit agendapunt 04 PR 20200310.

08 Vragen en mededelingen
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BESLOTEN ZITTING

09 Aanwerving CALoG C dienst HRM binnen de procedure van externe dringende werving- kennisname van de genomen beslissing
bij delegatie door het politiecollege (zitting 10 September 2020)

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Kennisname en bekrachtlging van het goedkeurlngsbeslult politiecollege d.d. 10 September 2020 met betrekking tot de aanwerving
van 1 CALOG C personeelslid via dringende externe werving binnen de dienst HRM.

10 Aanwerving CALoG C dienst logistiek/IT/financien binnen de procedure van externe dringende werving - kennisname van de
genomen beslissing bij delegatie door het politiecollege (zitting 10 September 2020)

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Kennisname en bekrachtlging van het goedkeurlngsbeslult politiecollege d.d. 10 September 2020 met betrekking tot de aanwerving
van 1 CALOG C personeelslid via dringende externe werving binnen de dienst Logistiek/IT/Financien.

11 Aanwerving CALoG C dienst gerechtelijk en administratief bureel binnen de procedure van externe dringende werving -
kennisname van de genomen beslissing bij delegatie door het politiecollege (zitting 10 September 2020)

Beslist:

Met eenparigheid van stemmen

Kennisname en bekrachtlging van het goedkeurlngsbeslult politiecollege d.d. 10 September 2020 met betrekking tot de aanwerving
van 1 CALOG C personeelslid via dringende externe werving binnen de dienst Gerechtelijk en Administratief Bureel (GAB).

Conform artikel 85, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geintegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveau's, deelt het Politiecollege mee dat de besluiten die werden genomen tijdens zitting van de Politieraad van 16 juni 2020 ter inzage liggen
van het publiek, eike werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u op het secretariaat van de korpschef van de politiezone Mira, Schakelstraat 2 te

8790 Waregem.

Gedaan in bovenvermelde zi

Waregem, 23 septerTjb^f/020
Namens de Ppiffieraad

De secretaris

Demeyerjvla,aike

De burgemeester-voorzitter

Vanryckeghem Kupt^
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