POLITIERAAD
zitting van 21 december 2020

Aanwezigen:
Kurt Windels: Burgemeester-voorzitter;
Dirk Verwilst, Koenraad Degroote, Luc Derudder, Jan Stevens: Burgemeesters;
Kristof Vande Walle, Amelie Soenens, Benedikt Van Staen, Bert Verdru: Raadsleden
Meulebeke;
Filip Blanckaert, Carine Geldhof, Lucas Staes, Diederik Vanderheeren: Raadsleden
Ingelmunster;
Gunther Simoens, Joke Vandemaele, Lennart Vanquickenborne: Raadsleden Dentergem;
Nadine Dejonckheere, Marleen Lefebre, Anne-Sophie Verschoore: Raadsleden Oostrozebeke;
Rik Buyse, Guido Callewaert, Ellen Rogge: Raadsleden Wielsbeke;
Depaepe Ruben: Korpschef;
Kurt Lamerant: Secretaris;

Verontschuldigd:
Guy Seyns: Bijzonder rekenplichtige;

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de politieraad van 19 oktober 2020 wordt goedgekeurd.
2.

Vacantverklaring één bediening assistent dienst logistiek en financiën bij externe
werving
Één bediening van een assistent binnen de dienst logistiek en financiën mag extern vacant
verklaard.
3. Niet-opneming benoeming - kennisname
De politieraad neemt kennis dat de assistent die benoemd werd tot assistent binnen de
personeelsdienst verzaakt aan haar benoeming.
4. Vacantverklaring één bediening assistent personeelsdienst bij externe werving
Één bediening van een assistent binnen de personeelsdienst mag extern vacant verklaard.
5. Vacantverklaring van twee bedieningen hoofdinspecteur interventiedienst
Er worden twee bedieningen van hoofdinspecteur binnen de interventiedienst vacant
verklaard bij de eerste mobiliteitscyclus 2021.

6.

Vacantverklaring één bediening inspecteur interventiedienst via
aspirantenmobiliteit 2021-A1
Er wordt één bediening van inspecteur binnen de interventiedienst vacant verklaard bij de
aspirantenmobiliteit 2021-A1.
7. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2019 door Gouverneur
De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur in het kader van het specifiek
toezicht van 21 oktober 2020 houdende de goedkeuring van de begrotingsrekening 2019, de
balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2019 van de
politiezone Midow.
8. Kasverslag derde kwartaal 2020
De politieraad aanvaardt de kastoestand van het derde kwartaal 2020.
9. Goedkeuring politiebegroting dienstjaar 2021
De politieraad keurt de politiebegroting voor het dienstjaar 20xx goed met 100%.
10. Goedkeuring bestek 2020/nr. 2 en wijze van gunnen - Reinigen van ramen gebouw
Het bestek en de wijze van gunnen voor de opdracht voor het reinigen van de ramen van het
hoofdgebouw worden goedgekeurd.
GEHEIME ZITTING
11. Aanvraag NAVAP: goedkeuring
De aanvraag om gebruik te maken van het stelsel van NAVAP wordt goedgekeurd.
12. Kennisname probatiestage vijf leden van het basiskader
De politieraad neemt kennis van de beslissing van de korpschef dat vijf inspecteurs hun
probatiestage met een goed gevolg hebben volbracht.
13. Benoeming één inspecteur interventie: kennisname
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege van 27 november
betreffende de benoeming van een inspecteur binnen de interventiedienst.
14. Benoeming twee inspecteurs interventiedienst via aspirantenmobiliteit 2020-A2
De twee aspirant-inspecteurs dewelke bij de aspirantenmobiliteit 2020-A2 aan de PZ Midow
zijn toegewezen, worden benoemd in de categorie C1 van de omzendbrief GPI 73 onder
voorbehoud van slagen
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