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Lokale Politie Erpe-Mere/Lede

Het politiecollege van de politiezone Erpe-Mere/Lede verzoekt de leden van de
politieraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 21 december 2022
om 20.00 uur in de vergaderzaal van het politiecommissariaat, Hoogstraat 175 te 9340
Lede.

Agenda:

Openbare vergadering

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.
De raad wordt verzocht de notulen van de vergadering van 19 oktober 2022 goed te
keuren.

2. Bekrachtigen van het collegebesluit van 9 november 2022 tot goedkeuring van de
agenda van de gewone algemene jaarvergadering van 14 december 2022 van Solva.
Aan de raad wordt voorgesteld de collegebeslissing van 9 november 2022 te bekrachtigen
waarmee het politiecollege de agendapunten van de algemene vergadering van
14 december 2022 van Solva heeft goedgekeurd en het mandaat van de
vertegenwoordiger heeft vastgesteld. Het politiecollege heeft deze beslissing genomen
omdat deze raadszitting na de algemene vergadering valt.

3. Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder
rekenplichtige van het derde kwartaal dienstjaar 2022.
Overeenkomstig artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en artikel 131 van de nieuwe
gemeentewet, wordt de raad verzocht kennis te nemen van het proces-verbaal van
onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van 30 september 2022.

4. Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 van 2022.
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de goedkeuring van de wijziging nr. 1 van
de politiebegroting van het dienstjaar 2022 door de gouverneur.

5. Stemmen van de politiebegroting van het dienstjaar 2023.
De raad wordt verzocht de politiebegroting voor het dienstjaar 2023 te stemmen.

6. Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie
operaties, dienst interventie- & projectwerking.
Een inspecteur van de dienst interventie- & projectwerking maakt op 1 januari 2023
mobiliteit naar de dienst "buurtwerking & onthaal" van onze politiezone. Hierdoor is er een
plaats vacant. De raad wordt verzocht deze betrekking van inspecteur van politie voor de
directie operaties, dienst interventie- & projectwerking, open te verklaren via mobiliteit.
Daarbij wordt de mogelijkheid voorzien om, na een vruchteloze mobiliteitsronde, een
beroep te doen op de wervingsreserve opgesteld door het hoofd van de dienst rekrutering
en selectie van de Federale Politie.



Besloten vergadering

7. Rapporteren van beslissingen inzake delegatie van benoemingen.
Het politiecollege informeert de politieraad over de beslissingen die het genomen heeft in
het kadervan zijn gedelegeerde bevoegdheid tot het benoemen van de personeelsleden.

8. Toelichting over de werking van het politiekorps.
De voorzitter geeft toelichting bij de stand van zaken.

9. Mondelinge vragen in toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement.
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement kunnen de raadsleden vragen
stellen aan het politiecollege.


