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BERICHT AAN DE BEVOLKING

Politieraad 6 september 2022

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens tien dagen
(artikel 25l4WGP)

Het politiecollege maakt bekend dat de politieraad zal vergaderen op dinsdag 6 september 2022 om 19.00 uur
in de raadzaalvan het gemeentehuis van Liedekerke.

Agenda:

Openbare vergadering

Mededelingen - Vragen en antwoorden
1. De volgende vergadering van de politieraad is gepland op dinsdag 6 december 2022;
2. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 bii besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant

van 14 iuli 2022;
3. PACE jaarverslag - toelichting door Sophie Schuddinck

Financiën - begrotingswijziging í (gewone dienst) 2022
De begroting bevat € 10 994 355,58 aan uitgaven.
Het geraamd resultaat van het dienstjaar is negatief en bedraagt € -744 228,77.
Dankzij het positief saldo van het vorige jaar sluit de begroting met een algemeen resultaat van €
94 824,50.

Financiën - begrotingswijziging nummer 2 (buitengewone dienst) 2022
De begroting bevat € 505 000,00 aan uitgaven, gefinancierd met op te nemen leningen.
Het geraamd resultaat van het dienstjaar is positief en bedraagt € 341 936,72,
Met het resultaat van het vorige jaar komt de begroting in evenwicht.

Personeel - Mobiliteit - Vacantverklaring operationele functies - Basiskader
Als gevolg van mobiliteit en drie mobiliteitsaanvragen komen er 3 functies vacant. De volgende bij klas-
sieke mobiliteit (categorie A) te begeven betrekkingen worden vacant verklaard:

2 inspecteurs interventie
1 inspecteur wijk Ternat
1 rechercheur

Deze betrekking is opgenomen in de goedgekeurde personeelsformatie. Er is een werfreserve voorzien
tot de volgende mobiliteitscyclus.

Personeel - Mobiliteit - Vacantverklaring administratieve functie - Niveau C (assistent)
Als gevolg van pensioen komt er 1 functie vacant. De volgende bij klassieke mobiliteit (categorie A) te
begeven betrekking wordt vacant verklaard:
- 1 assistent informatiebeheer - LlK.
Deze betrekking is opgenomen in de goedgekeurde personeelsformatie. Er is een werfreserve voorzien
tot de volgende mobiliteitscyclus.
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Personeel - Personeelsformatie administratief en logistiek kader - Wijziging
Er wordt een functie niveau B toegevoegd aan de huidige personeelsformatie. Dit sluit aan bij de
behoeften van de politiezone.

Personeel - Mobiliteit - Vacantverklaring administratieve functie - Niveau B
Als gevolg van het uitblijven van het invullen van de betrekking 'hoofdinspecteur - teamchef gerechtelijk
bureel' (vacantverklaring dateert van politieraad van 6 juni 2019) komt er 1 functie vacant. De volgende
bij klassieke mobiliteit (categorie A) te begeven betrekking wordt vacant verklaard:
- 1 consulent functioneel beheer

Deze betrekking is opgenomen in de goedgekeurde personeelsformatie (onder voorbehoud van goed-
keuring punt 6). Er is een werfreserve voorzien tot de volgende mobiliteitscyclus.

Personeel - Externe werving - Vacantverklaring administratieve functie - Niveau B
Als gevolg van het uitblijven van het invullen van de betrekking 'hoofdinspecteur - teamchef gerechtelijk
bureel' (vacantverklaring dateert van politieraad van 6 juni 2019) komt er 1 functie vacant. De betrekking
wordt gelijktijdig met de vacantverklaring in mobiliteit, extern vacant verklaard:
- 1 consulent functioneel beheer

Deze betrekking is opgenomen in de goedgekeurde personeelsformatie (onder voorbehoud van goed-
keuring punt 6).

Logistiek - Maaltijdcheques
Vanaf 1 november 2022krijgen alle leden van de Geïntegreerde Politie die er recht op hebben maal-
tijdcheques. Deze leveringen kunnen gebeuren via de raamovereenkomst die de Federale Politie sloot
op basis van het bestek met nummer 2022 R3 082. De lokale politiezones kunnen zich aansluiten bij de
overheidsopdracht van de Federale Politie.

Besloten vergadering

10 Personeel - Aanstelling bijzonder rekenplichtige
De huidige titularis van de functie gaat met pensioen op 1 januari 2023. Het politiecollege draagt de
financieel directeur van Affligem voor om hem op te volgen.

Het politiecollege heeft deze dagorde vastgesteld in vergadering van 19 augustus2022

Affligem 26 augustus 2022

Voor de politieraad
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Secretaris
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Michel Vanderhasselt
Voorzitter
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