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[okale Politíe Erpe-Mere/Lede

Het politiecollege van de politiezone Erpe-Mere/Lede vezoekt de leden van de
politieraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 20 maar12019 om
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentelijk administratief centrum van Lede.

Agenda:

Openbare vergadering

1. lnstallatie en eedaflegg¡ng van een raadslid.

De heer William De Windt kon niet aanwezig zijn op de installatievergadering. Hij wordt
opnieuw uitgenodigd om de eed als politieraadslid af te leggen.

2. lnstallatie en eedaflegg¡ng van een raadslid.

De heer Stijn Wille kon niet aanwezig zijn op de installatievergadering. Hijwordt opnieuw
uitgenodigd om de eed als politieraadslid af te leggen.

3. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

De raad wordtverzochtde notulen van de installatievergadering van ll februari 2019
goed te keuren.

4. Aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
Solva.

De raad wordt verzocht een vertegenwoordiger van de politiezone voor de gewone en
de buitengewone algemene vergaderingen van Solva aan te wijzen. Deze persoon wordt
aangeduid tot het einde van de legislatuur.

5. Aanwijzen vertegenwoordiger raad van bestuur Solva.

De politieraad moet een kandidaat voordragen voor de raad van bestuur van Solva.

Omdat Solva 21 gemeentelijke en 15 niet-gemeentelijke deelnemers telt, omdat het
decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad van bestuur uit 15 bestuurders met
beslissende stem mag bestaan en omdat alle leden moeten vertegenwoordigd zijn in de
raad van bestuur werd een bijzondere constructie uitgewerkt.

De politieraad wordt verzocht dezelfde kandidaat-bestuurder voor te dragen als de
gemeente Erpe-Mere.

6. Goedkeuren van de agenda en bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordigers op buitengewone algemene vergadering van Solva op 28
maart 2019.

Aan de raad wordt voorgesteld de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 28 maart 2019 van Solva goed te keuren en het stemgedrag van de
vertegenwoord igers te bepalen.



7. Aanwijzen vertegenwoordiger beheerscomité GIDPBW Solva.

De politieraad moet een lid voor het beheerscomité van de Gemeenschappelijke lnterne
Dienst voor preventie en Bescherming op het Werk aanwijzen.

De politiezone moet zich aligneren op een gemeentebestuur uit zijn werkingsgebied dat
ook aangesloten is bij de gemeenschappelijke preventiedienst. Alleen de gemeente
Lede is aangesloten bij de gemeenschappelijke preventiedienst.

8. Open verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de directie
gebiedsgebonden politiezorg, dienst buurtwerking & onthaal.

Een inspecteur van de dienst buurtwerking & onthaal gaat op 1 mei 2019 met navap. De
raad wordt verzocht een betrekking van inspecteur van politie voor de directie
gebiedsgebonden politiezorg, dienst buurtwerking & onthaal, open te verklaren via
mobiliteit. De raad wordt ook verzocht ook verzocht de mogelijkheid tot
aspirantenmobiliteit te voorzien.

9. Open verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie
operaties, dienst i nterve ntie- & proiectwerki n g.

Twee inspecteurs van de dienst interventie- & projectwerking verlaten het korps. De raad
wordt verzocht een twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie
operaties, dienst interventie- & projectwerking, open te verklaren via mobiliteit. De raad
wordt ook verzocht ook verzocht de mogelijkheid tot aspirantenmobiliteit te voorzien

10. Kennisname van de goedkeuring van de politiebegroting 2019.

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de goedkeuring van de politiebegroting
2019.

Besloten vergadering

ll. Kennisname van de verlenging van het mandaat van de korpschef.

Het mandaat van de korpschef is voor een termijn van 5 jaar die ingaat op 11 december
2018 verlengd. De raad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Namens het politiecollege
t.o secretaris,
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