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Openbare zitting

Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 28 september 2022

De notulen van de zitting van de politieraad van 28 september 2022 worden goedgekeurd.

Toekenning vergoeding gebruik infrastructuur wijkdiensten 2023
Bepaalde wijkdiensten van de politiezone zijn gehuisvest in gebouwen die behoren tot de
respectievelijke gemeenten, hetzij in het gemeentehuis zelf, hetzij in een afzonderlijk gebouw.
Bij beslissing van het politiecollege van 16 oktober 2013 werd bepaald dat op jaarbasis een vergoeding
van 3 200 euro per tewerkgesteld personeelslid op factuur aan de onderscheiden gemeentebesturen
wordt terugbetaald voor het ter beschikking stellen van infrastructuur voor de lokale wijkdienst.
De vergoeding behelst meer bepaald het gebruik, het onderhoud, de niet-individualiseerbare
nutsvoorzieningen en de vaste toebehoren.
Voor het dienstjaar 2023 dient een vergoeding van 3 200 euro per tewerkgesteld personeelslid betaald
aan de gemeenten volgens volgende personeelsbezetting (bedragen in euro):
° wijkdienst Ardooie: 9 600 (3 personen x 3 200),
° wijkdienst Pittem: 12 800 (4 personen x 3 200),
- wijkdienst Lichtervelde: 16 000 (5 personen x 3 200).

Goedgekeurd. De politieraad keurt de toekenning van de voorgestelde vergoeding voor het gebruik van
de infrastructuur van de wijkdiensten voor het dienstjaar 2023 goed.

Vacant verklaren van 1 functie hoofdinspecteur lokale recherche
Het diensthoofd van de wijkdienst Ruiselede geniet vanaf 1 maart 2023 een non-activiteit voorafgaand
aan de pensionering. Ingevolge een interne verschuiving wordt deze hoofdinspecteurin zijn functie
vervangen waarbij een functie van hoofdinspecteur lokale recherche vacant wordt.
Om de continuïteit in de werking van de lokale recherche te garanderen, wordt de politieraad verzocht
om één functie van hoofdinspecteur lokale recherche bij wijze van mobiliteit vacant te verklaren en de
voorgestelde wijze van selectie goed te keuren.

Goedgekeurd. De politieraad verleent goedkeuring om 1 functie hoofdinspecteur lokale recherche vacant
fe verklaren.

Geheime zitting

Kennisgeving beslissing politiecollege - aanwerving en benoeming 1 inspecteur wijkwerking

wijkdienst Ardooie
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