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BIJEENROEPING TOT DE VERGADERING VAN DE POLITIERAAD
VAN DE POLITIEZONE REGIO TIELT
OP 21 DECEMBER 2022 OM 20.00 UUR

TOELICHTENDE NOTA

Openbare zitting

1) Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 26 oktober 2022

2) Vaststellen begroting dienstjaar. 2023
De begroting dienstjaar 2023 wordt als volgt voorgelegd:

GEWONE DIENST (in euro)

Uitgaven:

Eigen dienstjaar:
Vorige dienstjaren
Overboekingen:

Ontvangsten:

Eigen dienstjaar:
Vorige dienstjaren:
Overboekingen:

Geraamd resultaat van het dienstjaar:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat:

De dotaties van de gemeentebesturen werden als volgt begroot:
Gemeente Ardooie:

Gemeente Lichtervelde:

Gemeente Pittem:

Gemeente Ruiselede:
Stad Tielt:

Gemeente Wingene:

13 168 160,88 €
0,00 €

1 321 580,00 €
14 489 740,88 €

11 814 801,30 €
107 246,74 €

0,00 €
11 922 048,04 €

806 773,00 €
685 894,00 €
507 583,00 €
401 472,00 €

2 043 459,00 €
1 024 464,00 €

BUITENGEWONE DIENST (in euro)

Uitgaven:

Eigen dienstjaar:

Ontvangsten:

Eigen dienstjaar (verkoop):
Overboekingen:

Geraamd resultaat van het dienstjaar:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat:

1 704 000,00 €

382 420,00 €
1 321 580,00 €

- 2 567 692,84 €
4 043 068,88 €
1 475 376,04 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
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3)

4)

5)

6)

De buitengewone uitgaven worden gefinancierd door overboekingen uit gewone dienst

(1 321 580,00 €) en ontvangsten eigen dienstjaar (verkoop) (382 420,00 €).

De begrotingscommissie bracht advies uit op 25 november 2022.

De ontwerpbegroting alsmede het verslag, het advies van de begrotingscommissie, het bewijs van

aanplakking, de personeelstabellen, de banktabellen, het investeringsprogramma 2023, tabel met

de bewegingen van de voorzieningen en reservefondsen, lijst toegekende subsidies, toezicht 1 en

toezicht 2 en het meerjarenplan worden hierbij overgemaakt.

Kennisgeving goedkeuring begrotingswijzing dienstjaar 2022

De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de goedkeuringsbeslissing van

14 november 2022 van de gouverneur van West-Vlaanderen voor het specifiek bijzonder toezicht m.b.t.

de begrotingswijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2022 van de politiezone vastgesteld door de politieraad op

28 september 2022.

Aanpassing toekenning verbruik infrastructuur wijkdiensten

In de politieraad van 26 oktober 2022 werd de goedkeuring gegeven om een vergoeding van 3 200 euro

per tewerkgesteld personeelslid toe te kennen. Vermelde vergoeding behelst het gebruik, onderhoud,

niet-individualiseerbare nutsvoorzieningen en de vaste toebehoren.

Er werd hierbij meegedeeld dat het politiecollege nog in een evaluatie zou voorzien van de

basiselementen die voor deze berekening gebruikt worden.

Bij deze evaluatie bleek dat de tarieven sinds 2013 niet meer geïndexeerd werden. Er wordt voorgesteld

om een indexatie door te voeren en ook om de vergoeding voortaanteberekenen op basis van het aantal

medewerkers dat op de formatie voorzien is.

De politieraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen voor het voorstel tot aanpassing van de toekenning

van een vergoeding aan de gemeenten Ardooie, Lichtervelde en Pittem vanaf 1 januari 2023 op basis van

een geïndexeerd bedrag van 3 996,24 euro per medewerker volgens de formatie.

Opleidingsbudgetfunctionele en voortgezette vorming West-Vlaamse Politieschool 2023

De West-Vlaamse politiezones wenden zich voor de functionele en voortgezette opleiding van hun

medewerkers tot de West-Vlaamse politieschool.

De politieraad wordt verzocht het opleidingsbudget voor 2023, dat geraamd wordt op 38 846,53 euro,

goed te keuren.

Geheime zitting

Aanwerving 1 poetshulp (CALog niveau D)

De politieraad besliste op 28 september 2022 tot het vacant verklaren van twee functies poetshulp

19u/week (CALog niveau D) via externe contractuele werving. Er hebben zich twee kandidaten

ingeschreven die uitgenodigd werden voor een interview. Eén kandidaat werd geschikt bevonden.

De politieraad wordt verzocht om over te gaan tot aanwerving van een poetshulp via externe contractuele

werving in het niveau D van het administratief en logistiek kader van de politiezone vanaf 1 januari 2023

met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en voor 19 u/week. De niet ingevulde vacature wordt

opnieuw gepubliceerd. |
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