
Politie

SAMENVATTENDE LIJST VAN DE BESLISSINGEN VAN DE
POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE REGIO TIELT

OP 28 SEPTEMBER 2022 OM 20.00 UUR

1) Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 29 juni 2022

Openbare zitting

De notulen van de zitting van de politieraad van 29 juni 2022 worden goedgekeurd.

2) Begrotingswijziging dienstjaar 2022 — 1+2
De begrotingswijziging dienstjaar 2022 1+2 wordt als volgt voorgelegd:

Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst

 

Volgens de oor-

 

 

 

     
  

spronkelijke be- Verhoging Verlaging Na de
groting of de voorgestelde

vorige wijziging + - wijziging

Alg. resultaat begrotingsrek. 2020 0 00 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 0 00

Resultaat begrotingsrek 2021 3 847 478 21 3 455 576 53 0 00 7 303 054 74

Alg. resultaat begrotingsrek. 2021 3 847 478 21 3 455 576 53 0 00 7 303 054 74

Definitief

Begrotingswijziging 2022

Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 11 511 649 84 263 387 09 0 00 11 775 036 93

Uitgaven v/h eigen dienstjaar 11 695 141 98 421 545 00 0 00 12 116 686 98

Ontvangsten vorige jaren 0 00 407 244 19 0 00 407 244 19

Uitgaven vorige jaren 0 00 0 00 0 00 0 00

Ontvangsten overboekingen 0 00 0,00 0,00 0,00

Uitgaven overboekingen 3 343 080 00 0,00 17.500,00 3.325.580,00

Geraamd resultaat van de -3 526 572 14 249.086,28 17.500,00 -3.259.985,86

begroting 2022

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 4 043 068 88
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Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 2 buitengewonedienst

 

Volgens de oor-

 

 

 

      
De politieraad beslist tot vaststelling van de begrotingswijziging dienstjaar 2022.

3) Verbouwingsproject Lichtervelde — goedkeuring bestek |
Het bestek voor het verbouwingsproject Lichtervelde wordt door de leidende architect aan de politieraad
voorgesteld en vervolgens voorgelegd ter goedkeuring.

Bestek:

Kostenraming:

Kredietbegroting:

zie dossier
595 690,40 euro inclusief btw

buitengewone dienst begroting 2022 — artikel 330/723-60
Wijze van gunnen: openbare procedure met publicatie via e-notification

 

spronkelijke be- Verhoging Verlaging Na de
groting of de voorgestelde

vorige wijziging + - wijziging

Alg. resultaat begrotingsrek. 2020 O OO  XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 0 00

Resultaat begrotingsrek 2021 0 00 1 500 000 00 0 00 1 500 000 00

Alg. resultaat begrotingsrek. 2021 0 00 1 500 000 00 0 00 1 500 000 00

Definitief

Begrotingswijziging 2022

Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 382 420 00 0 00 0 00 382 420 00

Uitgaven v/h eigen dienstjaar 3 725 500 00 1 502 500 00 20 000 00 5 208 000 00

Ontvangsten vorige jaren 0 00 0 00 0 00 0 00

Uitgaven vorige jaren 0 00 0 00 0 00 0 00

Ontvangsten overboekingen 3 343 080 00 0 00 17 500 00 3 325 580 00

Uitgaven overboekingen 0 00 0 00 0 00 0 00

Geraamd resultaat van de 0 00 -1 502 500 00 2 500 00 -1 500 000 00
begroting 2022

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 0 00
 

Goedgekeurd. Depolitieraad verleent goedkeuring aan het bestek voor het verbouwingsproject
Lichtervelde.

4) Aankoop nieuw dienstvoertuig commando en steundienst
De commandoensteundienst beschikt over een dienstvoertuig dat, rekening houdend metdeleeftijd
(12 jaar), de hoge kilometerstand en de verminderderijprestaties, aan vervanging toe is. Er wordt
voorgesteld om een nieuw voertuig aan te kopen voor de commando ensteundienst.

Bestek:

Kostenraming:

Kredietbegroting:

zie dossier

32 000 euro inclusief btw
buitengewone dienst begroting 2022 - artikel 330/743-52

Wijze van gunnen: via het raamcontract van de federale politie Procurement 2021 R3 024 perceel 15

Goedgekeurd. De politieraad verleent goedkeuring om een dienstvoertuig voor de commando en
steundienst aan te kopen.
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5)

9)

Herneming aankoop nieuw dienstvoertuig commando en steundienst (politieraad 29-06-2022)

De politieraad besliste op 29 juni 2022 om een nieuw dienstvoertuig voor de commando en steundienst
aan te kopen. Bij het opvragen van de definitieve offerte werd er echter meegedeeld dat het voertuig

wegens productiewijzigingen niet meer aangeboden kon worden. De markt werd opnieuw geconsulteerd

en de aankoop van een ander voertuig wordt (via een andere raamovereenkomst) voorgesteld.

Bestek: zie dossier

Kostenraming: 40 000 euro inclusief btw

Kredietbegroting: Buitengewone dienst begroting 2022 — artikel 330/743-52
Wijze van gunnen: via het raamcontract van de federale politie Procurement 2021 R3 024 perceel 14

Goedgekeurd. De politieraad verleent goedkeuring om een dienstvoertuig voor de commando en

steundienst aan te kopen.

Aankoop nieuw dienstvoertuig lokale recherche
De lokale recherche beschikt over een dienstvoertuig dat, rekening houdend met de leeftijd
(11 jaar), de hoge kilometerstand en de verminderde rijprestaties, aan vervanging toe is. Er wordt
voorgesteld om een nieuw voertuig aan te kopen voor de lokale recherche.

Bestek: zie dossier
Kostenraming: 45 000 euro (inclusief BTW)
Kredietbegroting: buitengewone dienst begroting 2022 - artikel 330/743-52

Wijze van gunnen: via het raamcontract van de federale politie Procurement 2021 R3 029 perceel 44

Goedgekeurd. De politieraad verleent goedkeuring om een dienstvoertuig voor de lokale recherche aan

te kopen.

Delegatie voor aanwerving en benoeming
Artikel 56 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 biedt de mogelijkheid aan de
politieraad om, per lopende legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden
van het personeel in de politiezone te delegeren naar het politiecollege.

Het politiecollege kan de betrokken personeelsleden evenwel enkel benoemen of aanwerven als dit een

louter formele bevestiging van het resultaat van de selectieprocedure inhoudt. Indien men wenst af te

wijken van de door de selectieprocedure gestelde rangorde, moet de benoeming of aanwerving nog
steeds door de politieraad gebeuren. Bovendien geldt de delegatie enkel voor personeelsleden van het
administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het
middenkader, voor de officieren blijft de politieraad bevoegd.
Werken met deze delegatie biedt het voordeel dat er sneller na de selectie tot effectieve benoeming of
aanwerving kan worden overgegaan.
De politieraad wordt verzocht om, voor de huidige legislatuur, de bevoegdheid voor benoeming of
aanwerving van de leden van het personeel in de politiezone te delegeren naar het politiecollege.

Goedgekeurd. De politieraad delegeert de bevoegdheid voor benoeming of aanwerving van de leden van
het personeel in de politiezone naar het politiecollege voor de lopende legislatuur.

Vacant verklaren van 1 functie hoofdinspecteur interventie (Tielt)
Een hoofdinspecteurinterventie werd bij mobiliteit aangewezen voor de betrekking van hoofdinspecteur

lokale recherche sinds 1 januari 2022. Betrokkene was voorheen tewerkgesteld als hoofdinspecteur
interventie en werd tot op heden nog niet vervangen in afwachting van de oproep voor deelname aan de
proeven voor overgang naar het middenkader.
De hoofdinspecteur interventie dient in zijn functie vervangen te worden om de continuïteit in de werking

van de interventie Tielt en de beurtrol OGP met wacht te waarborgen.

Er waren geen interne kandidaten voor deze functie.

Het politiecollege stelt voor om één functie van hoofdinspecteur interventie bij interventie Tielt via
mobiliteit vacant te verklaren.

Goedgekeurd. De politieraad verleent goedkeuring om 1 functie hoofdinspecteur interventie voor interventie

Tielt vacant te verklaren.

Vacant verklaren van 2 functies poetshulp (CALog niveau D)
Bij politieraadsbeslissing van 29 juni 2022 werd een hulpkracht via externe statutaire aanwerving in dienst
genomen als onthaalmedewerker. Betrokkene was in dienst in de politiezone als poetshulp en dient in
haar functie vervangen te worden.
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Bij selecties in het verleden is gebleken dat een vacature van een voltijds lid van het

onderhoudspersoneel moeilijk kan worden ingevuld. Bovendien valt bij ziekte van deze medewerkster
meteen een capaciteit van 38 uur weg. Om de doelgroep van sollicitanten zo ruim mogelijk te maken en

om in te spelen op mogelijke afwezigheden bij verlof of ziekte, is het aangewezen om twee functies van
19u/week vacant te verklaren.
Het politiecollege stelt voor om twee betrekkingen van poetshulp (CALog niveau D) van 19u/week via
externe contractuele werving vacant te verklaren.

Goedgekeurd. De politieraad verleent goedkeuring om 2 betrekkingen van poetshulp (CALog niveau D) van
19/week via externe contractuele werving vacant te verklaren.

10) Visietekst samenwerking tussen de politiezones Het Houtsche en Regio Tielt
De politiezones Het Houtsche en Regio Tielt kennen al sinds dag 1 van de geïntegreerde politie een

intense samenwerking. De algemene doelstelling is om de politionele dienstverlening in beide politiezones
te borgen en daar waar mogelijk nog te verbeteren, dit zowel op operationeel als ondersteunend vlak en

betere garanties in te bouwen voor de veiligheid van onze eerstelijnsmedewerkers.
De politieraad wordt verzocht kennis te nemen van de visietekst 2022 voor de samenwerking tussen
politiezones Het Houtsche en Regio Tielt.

De politieraad neemt kennis van de visietekst samenwerking tussen de politiezones Het Houtsche en

Regio Tielt.

11) Maaltijdcheques — aansluiting bij de overheidsopdracht van de Federale Politie
Ingevolge het sectoraal akkoord van 2017-2018 krijgen alle leden van de geïntegreerde politie vanaf

1 november 2022 maaltijdcheques. De nominale waarde werd bepaald op 6 euro en de
werkgeversbijdrage is 4,91 euro. De personeelsleden zullen dus zelf een klein deel dienen te betalen
aangezien er een wettelijk verplichte minimale bijdrage is van 1,09 euro per maaltijdcheque die wordt
afgehouden van het nettoloon. Het personeelslid heeft recht op één maaltijdcheque per dienstprestatie

van 7u36 minuten en de maaltijdcheques zullen maandelijks gestort worden op een elektronische kaart.
De Federale Politie organiseerde een overheidsopdracht voor het aanmaken, verdelen en beheren van
elektronische maaltijdcheques waarbij de firma NV EDENRED Belgium de laureaat is van deze
overheidsopdracht. De Lokale Politiezones kunnen aansluiten bij deze overheidsopdracht van de Federale
Politie maar staan zelf in voor de uitvoering van de raamovereenkomst betreffende de toekenning van
maaltijdcheques.
De politieraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen tot aansluiting bij de overheidsopdracht van de
Federale Politie voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques.

Goedgekeurd. De politieraad verleent goedkeuring tot aansluiting bij de overheidsopdracht van de

Federale Politie voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques.

12) Opdrachtbrief mandaat korpschef 2022-2026
Het mandaat van korpschef wordt uitgeoefend conform de opdrachtbrief die de te bereiken doelstellingen

van het mandaat vermeldt alsook de ter beschikking gestelde middelen om die doelstellingen na te

streven. De opdrachtbriefis in overeenstemming met het zonaal veiligheidsplan en wordt wat de
korpschef betreft, vastgesteld door de politieraad.
De opdrachtbrief heeft betrekking op het huidige mandaat dat op 18 januari 2022 hernieuwd werd.

Een kopie van de opdrachtbrief zal aan de inspecteur-generaal worden bezorgd.

 

De politieraad stelt de opdrachtbrief voor het mandaat van de korpschef vast.

Geheime zitting

13) Aanwerving diensthoofd logistiek via dringende externe werving (CALog niveau B)

14) Aanwerving 3 inspecteurs interventie

15) Meeneembare geldelijke anciënniteit voorgaande diensten assistent verkeer
 

16) Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering diensthoofd wijkwerking
 

17) Vervroegd rustpensioen inspecteur wijkwerking 
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