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Politiezone Mira 5457 

POLITIERAAD 
Zitting van dinsdag 24 november 2020  

 
Politieraad 
Digitale zitting van 24 november 2020 

 
Politiezone Mira 
Waregem – Zwevegem –  Avelgem – Anzegem – Spiere-Helkijn 
 
 

LIJST BESLISSINGEN – DIGITALE ZITTING VIA TEAMS 
 
 
01 Toepassing tijdelijke afwijking van artikel 25/6 van de WGP betreffende het principe van openbaarheid van de 
politieraden en wijze van vergaderen voor de politieraad d.d. 24 november 2020 

 
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. 24 november 2020 niet openbaar zal plaats vinden; 
 
De  politieraadsleden verklaren zich akkoord om de politieraad van 24 november 2020 digitaal te houden via 
Microsoft Teams. 
 
 
02 Verslag zitting van 23 september 2020 - goedkeuring 

 
Beslist: 
 
Met éénparigheid van stemmen 
 
Het proces-verbaal van de zitting d.d. 23 september 2020 wordt goedgekeurd. 
 
 
03 Politiebegroting 2021 – goedkeuren en vast leggen 

 
Beslist: 
Met mondelinge stemming door 25 politieraadsleden volgens stemgewicht, dit met 99 % voor, 0 % tegen en bij 0 
% onthoudingen 
 
Kennis te nemen van de toelichting van het verslag Politiebegroting 2021 door de bijzondere rekenplichtige DE BO 
Sander. 
Kennis te nemen van het gunstig advies van de begrotingscommissie, zitting 12 november 2020 waarbij de 
voorzitter de heer VANRYCKEGHEM Kurt, de bijzonder rekenplichtige DE BO Sander en de korpschef de heer 
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VANDECASTEELE Frederik in deze zetelen en waarbij wordt vastgesteld dat voornoemde begroting 2021 in 
evenwicht is conform artikel 34 van de Wet op de geïntegreerde politie. 
 
De Politiebegroting 2021 vast te stellen en goed te keuren. 
 
Afschrift van voornoemd besluit over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan de bijzonder 
rekenplichtige. 
 
 
04 Data zittingen Politieraad 2021 - goedkeuring 

 
Beslist: 
Met éénparigheid van stemmen 
 
De data van de zittingen van de politieraad voor het werkjaar 2021 als volgt vast te leggen en via 
vergaderverzoek over te maken aan de politieraadsleden:  

         

Datum politieraad  Tijdstip & locatie 

dinsdag 09/02/2021 19h - raadzaal stadhuis Waregem 

dinsdag 27/04/2021 19h - raadzaal gemeentepunt Zwevegem 

dinsdag 22/06/2021 19h - raadzaal stadhuis Waregem 

dinsdag 28/09/2021 19h - raadzaal gemeentepunt Zwevegem 

dinsdag 23/11/2021 19h - raadzaal stadhuis Waregem 

 
 
05 Interne procedure bij openstaande betrekkingen in dezelfde graad bij klassieke mobiliteit binnen het voorziene 
personeelsformatiekader – goedkeuring 

 
Beslist: 
Met éénparigheid van stemmen 
 
De politieraadsleden verlenen goedkeuring aan onderstaande principewerking met betrekking tot het benoemen 
van geschikt bevonden kandidaten binnen de klassieke mobiliteitscycli: 

▪ Indien in een mobiliteitsronde voor een bepaalde functie en binnen een bepaalde graad meer kandidaten 

postuleren die als geschikt worden bevonden dan voorzien via de vacantverklaring, over te gaan tot het 

benoemen van de geschikte kandidaten in overtal op voorwaarde er binnen een andere openstaande 

betrekking met dezelfde graad geen geschikte bevonden kandidaten postuleerden via de klassieke 

mobiliteitscycli; 

▪ Er kunnen in een bepaalde graad nooit meer benoemingen plaats vinden dan het aantal openstaande 

vacantverklaarde betrekkingen in die graad; 

▪ Er kunnen niet meer vacantverklaringen in een bepaalde graad/betrekking plaats vinden rekening 

houdende met het aantal voorzien op het personeelsformatiekader; 

▪ Gespecialiseerde betrekkingen worden uitgesloten van bovenvermelde principewerking; 

▪ Een kandidaat-personeelslid kan niet worden benoemd in een andere functie dan dewelke waarvoor 

werd gekandideerd. 
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06 Benoeming via delegatie van 2 inspecteurs van politie (aspirantenmobiliteit A2-2020) – kennisname  

 
Beslist: 
Kennis nemen dat 2 inspecteurs van politie als laureaat uit de aspirantenmobiliteit A2-2020 werden benoemd via 
delegatie in het politiecollege 24 november 2020 en waarbij voornoemde inspecteurs onder voorbehoud van 
slagen in de basisopleiding tot inspecteur van politie in plaats worden gesteld in de dienst interventie ingaande op 
1 juni 2021. 
 
 Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief 
toezicht een voor éénsluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit overgemaakt aan de gouverneur van 
de provincie West-Vlaanderen. 
 
 
07 Benoeming via delegatie van 2 inspecteurs van politie (klassieke mobiliteit 2020-04) - kennisname 

 
Beslist: 
Kennis nemen dat 2 inspecteurs van politie als laureaat uit de klassieke mobiliteitscyclus 2020/04 werden 
benoemd via delegatie in het politiecollege 24 november 2020 en waarbij voornoemde inspecteurs in plaats 
worden gesteld in de dienst interventie ingaande op 1 maart 2021. 
 
Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief 
toezicht een voor éénsluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit overgemaakt aan de gouverneur van 
de provincie West-Vlaanderen. 
 
 
08 Benoeming via delegatie van 1 inspecteur van politie dienst Gerechtelijk en Administratief bureel (klassieke 
mobiliteit 2020-04) – kennisname 

 
Beslist: 
Kennis nemen dat 1 inspecteur van politie wordt benoemd als inspecteur van politie in de dienst Gerechtelijk en 
Administratief Bureel, dit via delegatie in het politiecollege van 24 november 2020. Voornoemde inspecteur van 
politie op heden werkzaam binnen de dienst Lokaal Beheer zal intern doorschuiven naar de dienst Gerechtelijk en 
Administratief Bureel, dit ingaande vanaf 1 januari 2021. 
 
 Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief 
toezicht een voor éénsluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit overgemaakt aan de gouverneur van 
de provincie West-Vlaanderen. 
 
 
09 Benoeming via delegatie van 1 hoofdinspecteur van politie – gespecialiseerde betrekking rechercheur – 
teamchef dienst Recherche (klassieke mobiliteit 2020-04) – kennisname (onder voorbehoud) 

 
→ agendapunt werd geannuleerd en wordt in een navolgende raad geagendeerd aangezien de selectiecommissie 
nog niet heeft plaats gevonden; 
 
 
10 Benoeming via delegatie van 1 hoofdinspecteur van politie – dienst Interventie  (klassieke mobiliteit 2020-04)  
– kennisname (onder voorbehoud) 

 
→ agendapunt werd geannuleerd en wordt in een navolgende raad geagendeerd aangezien de selectiecommissie 
nog niet heeft plaats gevonden; 
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11 Benoeming via delegatie van 1 CALoG B – consulent dienstchef Operationele Coördinatie uit de externe werving 
conform artikel IV.i.37,1.lid RPPol – kennisname 

 
Beslist: 
Kennis nemen van de beslissing van het politiecollege d.d. 24 november 2020 inzake het benoemen via delegatie 
van 1 CALoG-personeelslid niveau B als consulent – dienstchef in de dienst Operationele Coördinatie van de 
politiezone Mira, met in plaats stelling op 1 december 2020.  
 
Kennis nemen dat de te valoriseren voorgaande contractuele tewerkstellingsjaren bij de Pz Mira ter berekening 
worden voorgelegd aan de dienst Ministerie van Binnenlandse Zaken – SSGPI/Coord/KCE en waarbij de berekening 
voor valorisatie ter goedkeuring zal worden voorgelegd in een volgende zitting. 
 
Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie in het kader van het administratief toezicht 
een voor éénsluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit over te maken aan de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
 

12 Benoeming via delegatie van 1 CALoG B – consulent Slachtofferzorg uit de externe werving conform artikel 
IV.i.37,1.lid RPPol – kennisname 

 
Beslist: 
Kennis nemen van de beslissing van het politiecollege d.d. 24 november 2020 inzake het benoemen via delegatie 
van 1 CALoG-personeelslid niveau B als consulent Slachtofferzorg in de Sociale Dienst van de politiezone Mira, met 
in plaats stelling op 1 december 2020. 
 
Kennis nemen dat de te valoriseren voorgaande contractuele tewerkstellingsjaren bij de Pz Mira ter berekening 
worden voorgelegd aan de dienst Ministerie van Binnenlandse Zaken – SSGPI/Coord/KCE en waarbij de berekening 
voor valorisatie ter goedkeuring zal worden voorgelegd in een volgende zitting. 
 
Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie in het kader van het administratief toezicht 
een voor éénsluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit overmaken aan de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
 
 
13 Benoeming via delegatie van 1 CALoG C – assistent dienst HRM (klassieke mobiliteitscyclus 2020-04) – 
kennisname 

 
Beslist: 
Kennis nemen van de beslissing van het politiecollege d.d. 24 november 2020 inzake het benoemen via delegatie 
van 1 CALoG-personeelslid niveau C als assistent CALoG C in de dienst HRM van de politiezone Mira, met in plaats 
stelling op 1 december 2020. 
 
Kennis nemen dat de te valoriseren voorgaande contractuele tewerkstellingsjaren bij de Pz Mira ter berekening 
worden voorgelegd aan de dienst Ministerie van Binnenlandse Zaken – SSGPI/Coord/KCE en waarbij de berekening 
voor valorisatie ter goedkeuring zal worden voorgelegd in een volgende zitting. 
 
Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie in het kader van het administratief toezicht 
een voor éénsluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit overmaken aan de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
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14 Benoeming via delegatie van 1 CALoG C – assistent dienst Gerechtelijk Administratief Bureel – Team 
Gerechtelijk (klassieke mobiliteitscyclus 2020-04) – kennisname 

 
Beslist: 
Kennis nemen van de beslissing van het politiecollege d.d. 24 november inzake het benoemen via delegatie van 1 
CALoG-personeelslid niveau C als assistent CALoG C in de dienst Gerechtelijk en Administratief Bureel van de 
politiezone Mira, met in plaats stelling op 1 december 2020. 
 
Kennis nemen dat de te valoriseren voorgaande contractuele tewerkstellingsjaren bij de Pz Mira ter berekening 
worden voorgelegd aan de dienst Ministerie van Binnenlandse Zaken – SSGPI/Coord/KCE en waarbij de berekening 
voor valorisatie ter goedkeuring zal worden voorgelegd in een volgende zitting. 
 
Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie in het kader van het administratief toezicht 
een voor éénsluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit over te maken aan de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
 
 
15 Benoeming via delegatie van 1 CALoG C – assistent dienst Logistiek/IT/Financiën (klassieke mobiliteitscyclus 
2020-04) – kennisname 

 
Beslist: 
Kennis nemen van de beslissing van het politiecollege d.d. 24 november 2020 inzake het al dan niet benoemen 
van 1 CALoG-personeelslid niveau C als assistent CALoG C in de dienst Logistiek/IT/Financiën van de politiezone 
Mira, met in plaats stelling op 1 december 2020. 
 
Kennis nemen dat de te valoriseren voorgaande contractuele tewerkstellingsjaren bij de Pz Mira ter berekening 
worden voorgelegd aan de dienst Ministerie van Binnenlandse Zaken – SSGPI/Coord/KCE en waarbij de berekening 
voor valorisatie ter goedkeuring zal worden voorgelegd in een volgende zitting. 
 
Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie in het kader van het administratief toezicht 
een voor éénsluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit over te maken aan de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
 
 
16 Benoeming via delegatie van 1 CALoG C – assistent dienst Gerechtelijk Administratief Bureel – Team 
Verkeer/Verkeersongevallen (klassieke mobiliteitscyclus 2020-04) – kennisname  

 
Beslist: 
Kennis nemen van de beslissing van het politiecollege d.d. 24 november 2020 inzake het benoemen via delegatie 
van een assistent CALoG C in de dienst Gerechtelijk en Administratief Bureel van de politiezone Mira, met in plaats 
stelling op 1 maart 2021 of op een eerder te bepalen datum in afspraak met het betrokken korps van herkomst. 
 
Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie in het kader van het administratief toezicht 
een voor éénsluitend verklaard afschrift van het politieraadsbesluit over te maken aan de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
 
 
17 Aanwerven via delegatie van 1 CALOG C – assistent dienst Gerechtelijk Administratief Bureel (1e fase 
statutarisering – laureaat externe dringende werving) – kennisname 

  
Beslist:  
Kennis nemen van de beslissing van het politiecollege d.d. 24 november 2020 inzake het aanwerven (via de 
procedure externe dringende werving met mogelijkheid tot statutarisering) van een assistent CALoG C in de 
voltijdse betrekking als CALoG C in de dienst Gerechtelijk en Administratief Bureel voor een contract van bepaalde 
duur ingaande op 1 december 2020 voor een maximum duur van 12 maanden met het oog op statutarisering; 



6 

 

Lijst beslissingen Politieraad – zitting 24 november 2020 Politiezone Mira 

 

 
Kennis nemen dat de laureaat uit de procedure van dringende externe werving kan meedingen voor de functie 
waarvoor aangeworven, die opnieuw vacant wordt verklaard in de klassieke mobiliteitscyclus 2020-05. 
 
Kennis nemen om de voorgaande tewerkstellingsjaren in de Pz Mira te valoriseren waarbij de berekening van de 
te valoriseren jaren in een volgende zitting wordt voorgelegd ter goedkeuring. 
 

18 Aanwerven via delegatie van 1 CALOG C – assistent dienst Lokaal Beheer (1e fase statutarisering – laureaat 
externe dringende werving) – kennisname 

  
Beslist:  
Kennis nemen van de beslissing van het politiecollege d.d. 24 november 2020 inzake het aanwerven van een 
assistent CALoG C dit in de voltijdse betrekking als CALoG C (via de procedure externe dringende werving met 
mogelijkheid tot statutarisering) in de dienst Lokaal Beheer voor een contract van bepaalde duur ingaande op 1 
december 2020 voor een maximum duur van 12 maanden met het oog op statutarisering; 
 
Kennis nemen dat de laureaat uit de procedure van dringende externe werving kan meedingen voor de functie 
waarvoor aangeworven, die opnieuw vacant wordt verklaard in de klassieke mobiliteitscyclus 2020-05. 
 
Kennis nemen om de voorgaande tewerkstellingsjaren in de Pz Mira te valoriseren waarbij de berekening van de 
te valoriseren jaren in een volgende zitting wordt voorgelegd ter goedkeuring. 
 
 

19 Vacantverklaring van 1 inspecteur van politie – basiskader politiezone Mira - goedkeuring 

 

Beslist: 
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 
en dit conform de mobiliteitscyclus in te vullen. 
 

 

20 Toekennen rente – gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring 

 
Beslist: 
Ingevolge een arbeidsongeval verleent de politieraad goedkeuring aan het toekennen van een rente als gevolg van 
de vastgestelde blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 
De graad van globale blijvende arbeidsongeschiktheid, zijnde 1,00 %, zoals vastgesteld door de bevoegde 
medische dienst. 
 
 
20bis Toekennen rente – gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring 

 
Ingevolge een arbeidsongeval verleent de politieraad goedkeuring aan het toekennen van een rente als gevolg van 
de vastgestelde blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 
De graad van globale blijvende arbeidsongeschiktheid, zijnde 2,00 %, zoals vastgesteld door de bevoegde 
medische dienst. 
 
 
21 Aankoop vestiairekasten via raamovereenkomst FORCMS-MM-105 perceel 4 - kennisname 

 
Kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit van het politiecollege d.d. 12 november 2020 betreffende de 
aankoop van 230 vestiairekasten via de raamovereenkomst FORCMS – MM – 105 perceel 4 en waarbij de opdracht 
tot levering van 230 vestiairekasten voor het nieuwe politiecommissariaat van de politiezone Mira, 
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Kalkhoevestraat te Waregem werd toegekend aan de firma Pami met zeteladres Industrielaan 20, Nolimpark 1408 
te 3900 Pelt. 
 

 
22 Vragen en mededelingen  

 
Vragen en mededelingen werden ter zitting besproken. 
 
 
 
 
 
 
 

Gedaan in bovenvermelde zitting,  
Waregem, 24 november 2020  

Namens de Politieraad.  
  
 
 

 

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


