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BERICHT AAN DE BEVOLKING

Politieraad 6 december 2022

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens tien dagen
(artikel25/4 WGP)

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

Agenda:

Openbare zitting

Mededelingen - Vragen en antwoorden
De data voor de politieraden van 2023

. Dinsdag 7 maart2}23;

. Dinsdag 6 juni 2023;
o Dinsdag 12 september 2023;
. Dinsdag 5 december 2023;

Locatie : raadzaal Li edekerke

1.2 Datum infosessie'definitief ontwerp politiehuis'

Met oog op de goedkeuring van het definitief ontwerp en het bijhorend bestek van het project huisvesting,
zal een infosessie georganiseerd worden voor de leden van de politieraad.

Het definitief ontwerp (en bestek) staan gepland om goedgekeurd te worden op het politiecollege van
7 maarl2023.

Een exacte datum zal nog gecommuniceerd worden.

í.3 Goedkeuring personeelsformatie

De formatie van het administratief en logistiek personeel van de Politiezone TARL werd goedgekeurd bij be-
sluit van de provinciegouverneur van 29 september 2022.

1.4 Goedkeuring begrotingswijziging 1&22022

De begrotingswijzigingen 1 &2-2022 werden goedgekeurd bij besluit van de provinciegouverneur van 22
september 2022.
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2 Financiën
Begroting 2023, goedkeuring.2.1

De buitengewone dienst voorziet een investeringsvolume van € 4 375 000,00 te financieren met op te
nemen leningen. ln de gewone dienst en op het eigen dienstjaar bedragen de uitgaven
€ 11 787 841 ,43 en de ontvangsten € 10 305 985,23. Het geraamd resultaat van het dienstjaar 2023
is negatief en bedraagt € 462 271,92. Dankzij het positief geraamd algemeen begrotingsresultaat van
2022 bedraagt voor het jaar 2022 het geraamd algemeen resultaat € 0,00.

De gemeentelijke dotaties voor 2023 zijn als volgt geraamd:

Ternat: €2144 897,30

Affligem: €1620450,52

Roosdaal: €1391 827,76

Liedekerke: € 1 770 787,33

3 Personeel
3.1 Vacantverklaring INP wijk en INP interventie

Vacantverklaring van de functies:

- een inspecteur wijk en
- een inspecteur interventie

3.2 Vacantverklaring 2 HINP wijk

Vacantverklaring van de functies:

- twee hoofdinspecteurs wijk.

3.3 Samenwerkingsovereenkomst DPO PZ Aalst en PZ TARL

Goedkeuring van het basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking tussen de PZ AALST en de PZ
TARL betreffende de organisatie van de betrekking van functionaris voor gegevensbescherming

BesloÍen zitting

3.4 Pensioenaanvraag

Affligem 25 november 2022

Frédéric Pipelers

Secretaris
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Voor de politieraad

Voorzitter


