POLITIERAAD
zitting van 21 juni 2021

Aanwezigen:
Kurt Windels: Burgemeester-voorzitter;
Koenraad Degroote, Luc Derudder, Jan Stevens: Burgemeesters;
Kristof Vande Walle, Amelie Soenens, Benedikt Van Staen, Bert Verdru: Raadsleden Meulebeke;
Filip Blanckaert, Carine Geldhof, Diederik Vanderheeren: Raadsleden Ingelmunster;
Gunther Simoens, Joke Vandemaele, Lennart Vanquickenborne: Raadsleden Dentergem;
Anne-Sophie Verschoore, Marleen Lefebre, Nadine Dejonckheere: Raadsleden Oostrozebeke;
Ellen Rogge, Guido Callewaert: Raadsleden Wielsbeke;
Ruben Depaepe: Korpschef;
Kurt Lamerant: Secretaris;
Siegfried Masschaele: Bijzonder rekenplichtige (Openbare zitting),
Hugo Van Vijnckt: bijzonder rekenplichtige PZ Het Houtsche (punt 9)

Verontschuldigd:
Dirk Verwilst: Burgemeester Meulebeke;
Lucas Staes: Raadslid Ingelmunster;
Rik Buyse: Raadslid Wielsbeke;

OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de politieraad van 19 april 2021 wordt goedgekeurd.

2.

vacantverklaring één inspecteur - afdeling veiligheid

Er wordt één bediening van inspecteur binnen de afdeling veiligheid-interventiedienst vacant
verklaard bij de tweede aspirantenmobiliteit2021 onder voorbehoud dat de kandidaat inspecteur bij
de twee mobiliteitscyclus 2021 zijn bediening opneemt.

3.

Vacantverklaring van één bediening commissaris

De bediening van een commissaris voor de lokale recherche en de dienst sociale politie mag vacant
verklaard worden bij de vierde mobiliteitscyclus van 2021.

4.

Algemene vergadering TMVS dv van 15/06/2021 - Kennisname

De politieraad neemt kennis van de agenda en de daarbij behorende documentatie van de algemene
vergadering TMVS dv dewelke doorging op 15 juni 2021 en dat burgemeester Dirk Verwilst de PZ
Midow vertegenwoordigde.

5.

Samenaankoop gas en elektriciteit met de gemeente Oostrozebeke

De politieraad gaat akkoord om met de gemeente Oostrozebeke een overeenkomst af te sluiten met
het Vlaams Energiebedrijf voor de levering van elektriciteit en gas voor de periode 2022 -2025.

6.

Korpsvisie financieel beheer

De politieraad neemt kennis van de korpsvisie betreffende het financieel beheer in de PZ Midow.

7.

Bepalen van een provisie voor geringe uitgaven en ontvangsten

De politieraad gaat akkoord met de toekenning van een (bank-)provisie voor geringe exploitatieuitgaven. De provisie voor contante betalingen bedraagt € 250,00.

8.

Samenstelling begrotingscommissie

De politieraad gaat akkoord met het voorstel betreffende de samenstelling van de
begrotingscommissie.

9.

Jaarrekening 2020

De politieraad neemt kennis van de toelichting betreffende het afsluiten van de jaarrekening 2020.
De jaarrekening 2020 en de eindrekening dd. 28/02/2021 worden voor aanvaarding voorgelegd aan
de politieraad van 28/09/2021.

10. Organisatieontwikkeling: onthaal
De politieraad gaat akkoord met de aanpassingen in de organisatie m.b.t. de organisatie van de
basisfunctie onthaal binnen de PZ Midow.

GEHEIME ZITTING
11. Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid
Er wordt een blijvende arbeidsongeschiktheid van 2% toegekend aan een inspecteur ingevolge een
arbeidsongeval.

12. Benoeming één inspecteur interventie via aspirantenmobiliteit 2021-A1
De politieraad benoemt een aspirant-inspecteur tot inspecteur binnen de interventiedienst via de
aspirantenmobiliteit 2021-A1.

13. Benoeming éen assistent logistiek en financiën - Kennisname
De politieraad neemt kennis van de benoeming door het politiecollege in zitting van 28 mei 2021 van
een assistent binnen de dienst logistiek en financiën.

14. Ontslag van een assistent ondersteunende diensten - Kennisname
De politieraad neemt kennis van het ontslag van een assistent.

15. Aanstelling waarnemend bijzonder rekenplichtige
De vervanger van de bijzonder rekenplichtige voor zijn functie van financieel directeur wordt
overeenkomstig artikel 32 WGP aangesteld als vervangend bijzonder rekenplichtige van de PZ
Midow.

Kurt LAMERANT
Secretaris

Kurt WINDELS
Burgemeester-voorzitter

