Politiezone Menen – Wevelgem – Ledegem
Politieraadszitting 18 april 2019
Besluitenlijst
OPENBARE ZITTING

1. Politieraad: Goedkeuring van het verslag van de politieraadszitting van 5
februari 2019.
Ingevolge het reglement van inwendige orde van de politieraad, worden de
ontwerpnotulen van de vorige vergadering met de oproepingsbrief meegezonden.
De Politieraad wordt verzocht het verslag van de vorige zitting goed te keuren.
Besluit: Het verslag wordt eenparig goedgekeurd
2. Politiepersoneel: Vacante betrekkingen ingevolge 2e mobiliteitscyclus 2019 –
Aanwerving van 1 betrekking basiskader - Inspecteur in de Directie Operaties/
Afdeling Veiligheid. Goedkeuring.
Om de continuïteit te garanderen binnen de afdeling Veiligheid wordt er gevraagd om
één vacature basiskader te publiceren.
BESLUIT EENPARIG:
ARTIKEL 1 :
Op de personeelsformatie van de politiezone worden volgende betrekking (m/v)
vacant verklaard. Deze vacant verklaring gebeurt, rekening houdende met de
richtlijnen van de omzendbrief, bij mobiliteit (1ste mobiliteitscyclus 2019):
In het operationeel kader: Vacante betrekkingen ingevolge 2e mobiliteitscyclus
2019 - Aanwerving van 1 betrekking basiskader - Inspecteur in de Directie
Operaties/ Afdeling Veiligheid
De procedure en selectiemodaliteiten worden vastgelegd conform de wetgeving.
ARTIKEL 2 :
Deze beslissing met alle bijgevoegde bijlagen worden opgestuurd aan de Hogere
Overheid
3. Politiepersoneel: Vacante betrekkingen ingevolge 2e mobiliteitscyclus 2019.
Aanwerving van 1 betrekking in het Calog kader: 1 voltijdse betrekking niveau B
– Personeelsconsulent. Publicatie en selectieproeven. Goedkeuring.
De politieraad heeft op 18 oktober 2018 een dringende externe werving in het CAlog
kader goedgekeurd.
Deze persoon is in dienst getreden op 01/03/2019.
Volgens de vingerende wetgeving moet deze vacature in de eerst volgende
mobiliteitscyclus gepubliceerd worden.
Er wordt dan ook gevraagd om deze vacature te mogen publiceren in de mobiliteit
02/2019.
BESLUIT EENPARIG :
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ARTIKEL 1 :
Op de personeelsformatie van de politiezone wordt volgende bijkomende
betrekking (m/v) vacant verklaard. Deze vacantverklaring gebeurt,
rekening houdende met de richtlijnen van de omzendbrief, bij mobiliteit
(2de mobiliteitscyclus 2019):
In het CALOG kader: 1 betrekking
1 betrekking niveau B – consulent Personeelsbeheer – Directie Beheer –
Afdeling Steun
De procedure en selectiemodaliteiten worden vastgelegd conform de
wetgeving .
ARTIKEL 2 :
Deze beslissing met alle bijgevoegde bijlagen worden opgestuurd aan de
Hogere Overheid
4. Vacante betrekkingen ingevolge 2e mobiliteitscyclus 2019. Politiepersoneel.
Vacante betrekking ingevolge pensionering van een commissaris. Aanwerving
van 1 betrekking in het Calogkader: 1 voltijdse betrekking niveau A – Adviseur
– afdelingshoofd - afdeling Steun. Publicatie en selectieproeven. Goedkeuring.
Momenteel zijn er in de PZ Grensleie 8 officieren en 2 adviseurs.
De goedgekeurde personeelsformatie dd. 23 juni 2016, voorziet 7 officieren en 3
adviseurs. Eén commissaris vervult momenteel een functie van adviseur.
De pensionering van een officier, op 01/08/2019, geeft de mogelijkheid de invulling van
de personeelsformatie te regulariseren.
In de politieraad van 20 december werd deze vacature opengesteld via een dringende
externe werving. Op 20 maart 2019 vond de selectie plaats. Er waren 2 kandidaten. 1
kandidaat werd geschikt bevonden, maar liet via een schrijven van 26 maart 2019 weten
dat hij de betrekking niet zal opnemen.
Daarom stellen wij voor een betrekking niveau A – afdelingshoofd/adviseur Steun
vacant te verklaren via mobiliteit 2de cyclus 2019. De datum van in plaats stelling wordt
ten vroegste voorzien op 01/09/2019.
BESLUIT EENPARIG :
ARTIKEL 1 :
Op de personeelsformatie van de politiezone wordt volgende bijkomende
betrekking (m/v) vacant verklaard. Deze vacantverklaring gebeurt,
rekening houdende met de richtlijnen van de omzendbrief, bij mobiliteit
(2de mobiliteitscyclus 2019):
In het CALOG kader: 1 betrekking
1 betrekking niveau A – adviseur – Afdelingshoofd Steun - Directie
Beheer.
De procedure en selectiemodaliteiten worden vastgelegd conform de
wetgeving .
ARTIKEL 2 :
Deze beslissing wordt opgestuurd aan de Hogere Overheid
5. Reglement van inwendige orde politieraad – aanpassing artikel 7 – vraagstelling
Het politiecollege stelt voor om artikel 7 van het reglement van inwendige orde van de
politieraad als volgt te wijzigen:
Art. 7. - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en
schriftelijke vragen te stellen.
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Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst
schriftelijk geantwoord. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering
kunnen de politieraadsleden mondelinge vragen stellen over politionele
aangelegenheden, die niet op de agenda van de politieraad staan.
Deze vragen dienen te worden overgemaakt via mail aan de secretaris
(pz.grensleie.politiesecretaris@police.belgium.eu)
ten
laatste
tegen
de
maandagmiddag 12u voorafgaand aan de politieraad.
BESLUIT EENPARIG:
het reglement van orde vast te stellen als volgt te wijzigen (artikel 7):
Art. 7. - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge
en schriftelijke vragen te stellen.
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na
ontvangst schriftelijk geantwoord. Na afhandeling van de agenda van de
openbare vergadering kunnen de politieraadsleden mondelinge vragen stellen
over politionele aangelegenheden, die niet op de agenda van de politieraad staan.
Deze vragen dienen te worden overgemaakt via mail aan de secretaris
(pz.grensleie.politiesecretaris@police.belgium.eu) ten laatste tegen de
maandagmiddag 12u voorafgaand aan de politieraad.
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