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Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 23 september 2020
Hoofdcommissaris Ivo Vereycken Tel:
03 444 00 03

Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA heeft vergaderd over de hierna vermelde
agenda op woensdag 23 september 2020 te 2650 Edegem.

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting
1. Politieraad HEKLA 24 juni 2020 – ontwerpverslag - goedkeuring;
Het verslag van de vergadering van de politieraad van 24 juni werd goedgekeurd.
2. Begrotingsrekening, eindbalans en resultatenrekening 2019 – goedkeuring;
Na afloop van het financieel dienstjaar 2019 wordt via de politierekening 2019 een overzicht
opgemaakt van alle afgehandelde en nog lopende rechten en verplichtingen met financiële impact
van de politiezone. De jaarrekening geeft tevens een beeld van de bezittingen en schulden van de
politiezone op het einde van het dienstjaar 2019. De politieraad keurt de begrotingsrekening 2019
en al haar bijlagen goed.
3. Personeel: Aanpassing personeelsformatie – behoefteplan en organogram – wijziging;
Een optimale werking creëren, impliceert een regelmatige bijsturing van de personeelsformatie, het
behoefteplan en het organogram. Het totaal personeelsbehoefteplan bestaat uit 164
personeelsleden, waarvan 135 personeelsleden tot het operationeel kader en 29 personeelsleden tot
het administratief en logistiek kader behoren.
Met ingang van 23 september 2020 wordt de wijziging van de personeelsformatie, het behoefteplan
en het organogram goedgekeurd.
4. Personeel: Functie van een commissaris (Officierenkader) – Lokale Recherche (LOR) –
vacantverklaring.
Het goedgekeurde personeelsbehoefteplan voorziet de functie van één commissaris voor de Lokale
Recherche.
De korpschef acht de aanwerving van één commissaris noodzakelijk om de goede werking van het
korps te verzekeren. De politieraad keurt deze vacantverklaring goed.
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Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting:
Eén agendapunt.

Ivo Vereycken
korpschef

29.04.2020

Koen Metsu
burgemeester-voorzitter
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