Politiezone Assenede /Evergem
Politicra ad 23 / 06 / 20
Mede
liek
aanh'et
Het politiecollege brengt onderstaande beknopte lijst van de beslissingen van de poJitieraad tijdens haar

ziting

van23/06/20 ter kennis aanhet publiek:

Ovezichtsliist Politieraad
Openbare zitting

1.

Goedkeuten notulen vorige politieraad

2.

Vaststellen iaanekening20l9

Artikel

l

:

De hieronder nader omschteven jaarrekening over het dienstjaar 2019 wotdt vastgesteld op een totaalvan

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019
9 99t 980,24 €

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastsestelde uitsaven ísewone dienst)

9 327 989"74€

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

663 990,50 €

Over te dragen vastgelegde uitgavgn (gewone dienst)

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastsestelde uitsaven íbuiten

dienst)

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

t99 67t.38
863 661,88 €

1 100 153,55 €

I 100 153.5s €
0€
921

Boekhoudkundis resultaat (buitensewone dienst)

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Vaste

activa

VlotÍende

acÍiva

Tofaal van de activa

1371799 €
).

4'7).6?1€.

3844432 €

€,

76€

921498,76€

vermogen
Voorzieningen
Schulden
Eigen

Totaal van de nassiva

3 241 424

C

0€

603 008 €

3 844 432 €,

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019
Resultaat van de algemene

Artikel2

942292.25C

:

Deze jaarrckening zal volgens de bepalingen van het atikel 242 van de poJitiewet tet'rnzage van het publiek
gelegd worden.

Artikel3

:

Deze jaanekenng2}1,9 zal samen met de er op betrekking hebbende bewijsstukken aan volgende personen
wotden overgemaakt:
1o twee exemplaren aan deProvinciegouverneru;
2" één exemplaar naar de Minister van Binnenlandse Zaken;
3" één exemplaar naat de Fedetale Politie, Directie van de Relaties met de Lokale Politie (CGL), Dienst
morFologie Lokale Pohde.

3.

Convenant tussen de Oost-Vlaamse provincie (PAULO) en de politiezone - goedkeuring

Enis attikel
De politieraad hecht goedkeuting aanhet afsluiten van een convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen
'tnzake
en de politiezone Assenede/Evetgem
het nieuwe tatiefsysteem met basistrekkingsrechten

4.

Bektachtiging beslissing politiecollege inzake de openvetklaring van L vacatute niveau B ICT

Enig artikel
De politieraad bekrachtigt het beslurt van het politiecollege dd 31, / 03 /2020 tnzake de "openverklaring onder
vootbehoud van vertrek van de huidige titulatis van 1- vacatute niveau B ICT in voltijds contractueel
dienstverband

5.

-

goedkeuting selecti.eprocedure en selectiecommissie".

Bekrachtiging beslissing politiecollege inzake de openvetklaring van l vacature niveau D

Enis artikel
De politietaad bekrachugt het besluit van het politiecollege dd3L/03/2020 tnzake de "openverklaring van êên
vacatuÍe niveau D team informatisering - goedkeuring selectieprocedure en selectiecommissie".

6. Bekrachtiging beslissing politiecollege inzake de openverklaring van 2 vacatures inspecteur
interventie
Enis attikel
De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege dd 31, / 03 /2020 tnzake de "openverkladng onder
vootbehoud van vettrek van de huidige titularis van 2 INP inter-ventie - goedkeuring selectieprocedure en
selectiecommissie".

7.

Bekrachtiging beslissing politiecollege inzake de openvetklatingvan 2 inspecteurs lokale

recherche

Enis artikel
I)e politieraad hektachtigt het be sluit van het politiecollege dd

3L / 03 /2020 tnzake de "openverklaring van
twee vacatutes inspecteur rechercheur, ondet voorbehoud van vertrek van de huidige tj.tularissen go

edkeuring s electieprocedute en selectiecommis sie".

8.

Bekrachtiging beslissing politiecollege inzake de openveddaÍing van t hoofdinspecteur lokale

techetche

Enis artikel
De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege dd 31, / 03 / 2020 tnzake de "openverkl anng van één
vacafi)te hoofdinspecteut leidrnggevefid ÍecheÍcheut - goedkeuring selectieprocedure en selectiecommissie".

9. Openvetklating, ondet vooÍbehoud van vertrek één HINP via mobiliteit, van één vacature
hoofdinspecteur leidinggevend techercheut - goedkeuting selectieprocedure en selectiecommissie
Artikel

l

Er wordt goedkeuring gehecht aan de openverklaringvan 1v^c

t:uïe

voor hoofdinspecteuÍ leidinggevend

techetcheur.

Artikel2
Voor de vacarrte functie van hoofdinspecteuÍ leidinggevend rechercheur, welke begeven wordt bij mobiliteit,
wotdt de selectie als volgt bepaald :

'
.

het inwinnen van het advies van een selectiecommissie
het organiseten van één of meerdete testen of geschiktheidspÍoeven
Op elk van deze testen dient de kandidaat minstens 600/o te behalen en in totaal minstens 700Á.

Artikel3
De nadhecht zijn goedkeruing à n de samenstelling van de selectiecommissie voor deze vaca1rre samengesteld
uit : de korpschef en een twee offi.cieren van een ko1ps. Een calogpersoneelslid van de zone zal optreden als
secÍetaris van de selecíe.

10. Aanpassing formatie

Artikel l:
De personeelsformatie mbt het operationeel kader van de lokale politiezone Assenede/Evergem woÍdt
volgt vastgesteld :

t

als

hoofdcommissaris
6 commissarissen (waarvan l- kan ingevuld worden door een gespecialiseerde CP in de recherche)
1-9 hoofdinspecteurs waarvan :
o 1- kan ingevuld worden door een politie- assistent
68 inspecteurs waarvan 1 plaats geblokkeerd wordt door een agent van politie
TOTAAL : 94 operationele medewerkers

Artikel2:

De personeelsformatie mbt het calogkader van de lokale politiezone Assenede/Evergem wordt als volgt
vastgesteld:
STATUTAIR
2 A klasse l-

5 B waarvan l- consulent, 2 consulent ICT en 2 maatschappelijk assistent
7 C waarvan

:

o

l- kan ingevuld worden door een mílitair

o

2 geblokkeerd worden door Geco C en l- door Geco D

1D
CONTRACTUEEL

0,5 B waarvan

.

:

0,5 consulent met tijdelijke en wisselende middelen (momenteel geblokkeerd door 0,5

statutaire

B)

2 C met tijdeliike en wisselende middelen

3D
TOTAAL : 20,5 calog- medewerkers

Artikel3
Een afschrift van onderhavige beslissing wordt bezorgd aan de Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen.

11. Openvetklaring, onder vootbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende overheid inzake
de formatiewiiziging, van één vacature commissatis teammanager gerechteliike politie - goedkeuring
selectieprocedute en selectiecommissie

Artikel

l

Er wordt goedkeuring gehecht, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthoudende overheid van
de formatiewijztgp:,g, aan de openverkladngvan I vacature voor commissatis teamm^naget gerechtelijke politie.

Artikel2
Voot de vacàtrte functie van commissaris lokale recherche, welke begeven wordt bij mobiliteit, wordt de selectie
als volgt bepaald

:

'
'

het invrinnen van het advies van een selectiecommissie
het organiseren van êên of meerdere testen of geschiktheidspÍoeven
Op elk van deze testen dient de kandtdaat minstens 600/o te behalen en in totaal minstens 700Á.

Artikel3
De lnad hecht zijn goedkeuring aan de samenstelling van de selectiecommissie voot deze vacafrire samengesteld
uit de korpschef (voorzittet) en 4btjzittets w^ rvan minstens één ofÍicier vari een korps van de lokale politie, die
ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven bettekking van officiet. Elke bijzitter
moet blijk geven van een betoepsetvadng die relevant is voor de opdracht van de plaatselijke selectiecommissies
van de lokale politre.

12. Aanpassing - onder vootbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende overheid inzake de
formatiewijziging - van de openvetklaarde vacature niveau R ICT contractueel naar nivearr B ICT

statutair

Enio artikel
De politietaad beslist om de "openvetklaring onder voorbehoud van verffek van de huidige titularis van L
v^catvte niveau B iCT in voltijds contractueel dienstverband - goedkeuring selectieprocedure en
selectiecommissie" en de bekrachtrging door de poJitieraad dd 23 / 06 /2020" aan te passen in die zin, dat ze,
onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de formaiewljziging, een
statutaire vacatuÍe niveau B ICT is.
13. Vragen

Geheime zitting
14. Goedkeuting tiideliik medisch pensioen

1

INP

15. Goedkeuring tijdelijk medisch pensioen 7 calog niveau B
16. Goedkeuring verlenging atbeidscontract onbepaalde duur 1 calog niveau C
17. Kennisgeving tuchtonderzoek

Evergem,25 jun2020

Burgemeester De

Voorzitter politiecollege

