
Politie
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 15 december 2021
om 20.00 uur op digitale wijze.

Aqenda:

Openbare vergadering

Kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter betreffende de
digitale vergadering van de politieraad op 15 december 2021.

De raad wordt verzocht kennis nemen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter
van 1 december 2021 houdende digitale zitting van de politieraad op 15 december 2021.

De raad wordt vezocht ermee in te stemmen om deze zitting digitaal te vergaderen.

2. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

De raad wordt verzocht de notulen van de vergadering van 13 oktober 2021 goed te
keuren.

3. Bekrachtigen van het collegebesluit van í december 2021 houdende goedkeuren
van de agenda van de buitengewone algemene jaarvergadering van 14 december
2O21van TMVS dv en bepalen van het mandaat van de veÉegenwoordiger.

Aan de raad wordt voorgesteld de collegebeslissing van 1 december 2021te bekrachtigen
waarmee het de agendapunten van de algemene vergadering van 14 december 2021 van
TMVS dv heeft goedgekeurd en het mandaat van de vertegenwoordiger vastgesteld. Het
politiecollege heeft deze beslissing genomen omdat de raadszitting na de algemene
vergadering valt.

4. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Solva van 2'l
december 2021 en bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.

Aan de raad wordt voorgesteld de agenda van de algemene vergadering van Solva van
21 december 2021 goed te keuren en het stemgedrag van de vertegenwoordiger te
bepalen.

5. Open verklaren van een betrekking van adviseur niveau A voor de directie niet-
operationele steun.

De raad wordt verzocht één betrekking van adviseur - niveau A - klasse 2, directie niet-
operationele steun, voor de politiezone Erpe-Mere/Lede open te verklaren.

6. Open verklaren van een betrekking van assistent niveau G (CALog-personeel) voor
de directie niet-operationele steun, dienst politie- & personeelssecretariaat.

De raad wordt vezocht één betrekking van assistent - niveau C - in contractueel verband
open te verklaren voor de directie niet-operationele steun, dienst politie- &
personeelssecretariaat, van de politiezone Erpe-Mere/Lede.
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7. Open verklaren van één betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie
operaties, d ienst i nterve ntie- & projectwerki n g.

Een hoofdinspecteur van de dienst interventie- & projectwerking maakt op 1 januari
mobiliteit naar de federale politie. De raad wordt verzocht deze betrekking van
hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties, dienst interventie- & projectwerking,
open te verklaren via mobiliteit.

8. Open verklaren van één betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie
operationele steun, dienst lokale recherche.

Een hoofdinspecteur van de dienst lokale recherche gaat op 1 mei 2022 mel pensioen.
De raad wordt verzocht deze betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie
operationele steun, dienst lokale recherche, open te verklaren via mobiliteit.

9. Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie
operaties, dienst interventie- & projectwerking.

Een inspecteur van de dienst interventie- & projectwerking volgt sedert 1 oktober de
basisopleiding middenkader. 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. De raad wordt verzocht ook de
mogelijkheid tot aspirantenmobiliteit te voorzien.

10. Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie
operaties, dienst verkeer & mobiliteit.

Een inspecteur van de dienst verkeer & mobiliteit heeft op 1 oktober de basisopleiding
middenkader aangevat. Hierdoor is een vacante plaats ontstaan. De raad wordt verzocht
deze betrekking van inspecteur van politie voor de directie operaties, dienst verkeer &
mobiliteit, open te verklaren via mobiliteit.

í1. Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie
operationele steun, dienst lokale recherche.

Een inspecteur van de dienst lokale recherche heeft op 1 oktober de basisopleiding
middenkader aangevat. Hierdoor is een vacante plaats ontstaan. De raad wordt verzocht
deze betrekking van inspecteur van politie voor de directie operationele steun, dienst
lokale recherche, open te verklaren via mobiliteit.

12. Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder
rekenplichtige van het derde kwaÉaal dienstjaar 2021.

Overeenkomstig artikel 34 van de wet vanT 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 2021.

í3. Stemmen van de politiebegroting van het dienstjaar 2022.

De raad wordt verzocht de politiebegroting voor het dienstjaar 2Q22Ie stemmen.



Besloten vergadering

í4. Rapporteren van beslissingen inzake delegatie van benoemingen.

Het politiecollege informeert de politieraad over de beslissingen die het genomen heeft in
het kader van zijn gedelegeerde bevoegdheid tot het benoemen van de personeelsleden.

í5. Erkenning van bijzonder nuttige ervaring voor een medewerker.

Bij aanwerving kan een medewerker maximaal 9 jaar ervaring uit de private sector laten
meetellen voor de berekening van zijn anciënniteit. Voor bijzonder nuttige ervaring kan
een uitzondering gevraagd worden. De raad wordt verzocht een medewerker 15 jaar
anciënniteit toe te kennen overeenkomstig het advies van de "Adviescommissie geldelijke
anciënniteit".

16. Op pensioen stellen van een inspecteur van politie.

Een hoofdinspecteur van politie voldoet aan de voonruaarden om vervroegd op pensioen
te gaan. Hij vraagt om met ingang van 1 mei 2022mel pensioen te kunnen gaan. De raad
wordt verzocht hem ontslag te verlenen zodat hij met pensioen kan gaan.

17. Toelichting over de werking van het politiekorps.

De voorzitter geeft toelichting bij de stand van zaken.

18. Mondelinge vragen in toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement

ln toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement kunnen de raadsleden vragen
stellen aan het politiecollege.

Namens het politiecollege:
t.o. secretaris
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