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POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM 
code 5417 

 
 

 
POLITIERAAD 

 
Zitting van 14 december 2021 

Aanwezig: 
Luc Vandevelde, burgemeester-voorzitter Eeklo, Pieter Claeys, burgemeester Kaprijke, Franki 
Van de Moere, burgemeester Sint-Laureins; 
Blanckaert Mátyás, Blomme Gertjan, Bruyninckx Sylvie, Buyck Stefaan, Buysse Janvier, 
Coremans Sandra, De Greve Patrick, Gijssels Filip, De Meyere Luc, De Munter Nicole, De Sutter 
Michel, De Vlamynck Kelly, Hugaert Patrick, Loete Koen, Plaetinck Danny, Van Hamme Odette 
en Verstraete Paul verkozen raadsleden; 
Carine Ginneberge, secretaris; 
Antoinette Vanden Bossche, korpschef. 
 
Verontschuldigd: Raadslid Janvier Buysse 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 26 november 2021 betreffende de 
organisatie van de zitting van de politieraad zonder publiek en pers (via 
livestream) voor de strijd tegen COVID-19 

De Raad, 
Gelet op het burgemeestersbesluit dd. 26 november 2021 houdende de organisatie van de 
zitting van de politieraad zonder publiek en pers (via livestream) voor de strijd tegen Covid-19; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: bekrachtigt het burgemeestersbesluit dd. 26 november 2021 houdende de organisatie 
van de zitting van de politieraad zonder publiek en pers (via livestream) voor de strijd tegen Covid-
19. 
Artikel 2: afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheid. 
 
 

2. Goedkeuring verslag politieraad dd. 12 oktober 2021 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

3. Lokale politie - Wijzigen formatie van het administratief en logistiek kader 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Tussenkomsten van raadsleden: 
- Odette Van Hamme in verband met Project de Plek; 
- Filip Gijssels met de vraag of het aantal personeelsleden hetzelfde blijft ; 
- Michel De Sutter vraagt de oorzaak waarom de zone een maatschappelijk assistent moet 

aanwerven. 
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Op de diverse vragen van de raadsleden werd uitgebreid geantwoord door mevrouw Antoinette 
Vanden Bossche en burgemeester-voorzitter Luc Vandevelde. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op het raadsbesluit van 10 maart 2020 houdende wijziging van de formatie van het 
operationeel personeel en het administratief en logistiek personeel; 
Overwegende dat door de politieraad dd. 12 december 2017 is goedgekeurd dat de bijzondere 
kaders na pensionering of mobiliteit van het personeel de bijzondere kaders omgevormd worden 
naar gewone kaders. Dat het personeel (bediende) van het niveau D en het bijzonder kader niveau 
D, na pensionering of mobiliteit worden vervangen door een niveau C; 
Gelet op de nota tot personeelsformatiewijziging van het operationeel kader en administratief en 
logistiek kader opgesteld door de korpschef; 
Gelet op het K.B. van 3 juli 2007 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar 
het administratief en logistiek kader van de politiezones; 
Gelet op de besprekingen op het basis overlegcomité van 26 november 2021; 
Gelet op de omzendbrief BA/2013/3 van 15 maart 2013 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, 
Financiën en Personeel, houdende wijzigingen aan het bestuurlijk toezicht op de beslissingen van 
de politiezones van het Vlaamse Gewest door het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 van de minister van Binnenlandse Zaken 
betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien 
door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: de organieke formatie van het administratief en logistiek personeel wordt, na wijziging, 
als volgt vastgesteld: 
Administratief en logistiek kader 
Niveau A 
1 voltijdse betrekking Niveau A: graad adviseur – directie BBO/Personeel/Communicatie/ 
 Logistiek en onderhoud 
1 voltijdse betrekking Niveau A: graad adviseur – politiesecretaris-boekhouder 
1 voltijdse betrekking Niveau A: graad adviseur – Analist – L.I.K. 
Niveau B 
2 voltijdse betrekkingen Niveau B: graad consulent met als bijzondere graad maatschappelijk 
assistent 
1 voltijdse betrekking Niveau B: graad consulent – personeel/communicatie 
1 voltijdse betrekking Niveau B – graad consulent – L.I.K. 
Niveau C 
1 voltijdse betrekkingen Niveau C: graad gespecialiseerd assistent 
1 voltijdse betrekking Niveau C – graad assistent met als bijzondere graad gespecialiseerd 
vakman  
5 voltijdse betrekkingen Niveau C: graad assistent 
3 voltijdse betrekkingen Niveau C: graad assistent (bijzonder kader – militairen) 
Niveau D 
2 voltijdse betrekkingen Niveau D: graad bediende 
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Totaal organieke formatie administratief en logistiek personeel:  
19 Fulltime equivalenten. 
 
Contractueel personeel: 
Opnet: 3 FTE niveau D (opnet) 
Klusjesman: 1 niveau D 
1 FTE: niveau C (vroegere gesco-statuut) 
1 FTE: niveau B – graad consulent - evenementenbeheer 
Jobstudenten: 3 x 1 maand tijdens de zomervakantie (juli en augustus): niveau D 
Artikel 2: artikel 2 van het raadsbesluit van 12 december 2017 blijft behouden. Na pensionering 
of mobiliteit van het personeel dat lid is van de bijzondere kaders wordt het bijzonder kader 
opgeheven en vervangen door een gewoon kader. 
Artikel 3: Een afschrift van onderhavige beslissing wordt gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. 
 

4. Vaststellen van de begroting- dienstjaar 2022 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Tussenkomsten van raadsleden Filip Gijssels en Stefaan Buyck. 
Op de diverse vragen van de raadsleden werd uitgebreid geantwoord door mevrouw Antoinette 
Vanden Bossche en burgemeester-voorzitter Luc Vandevelde. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op de WGP, inzonderheid artikel 34, 40, 71 en 250bis; 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 8 van 18 oktober 2000 houdende richtlijnen inzake de 
gemeentebegroting en –boekhouding m.b.t. de politiehervorming; 
Gelet op de omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001 houdende richtlijnen voor het opstellen van de 
beginbalans voor de politiezone; 
Gelet op de omzendbrief PLP 17 van 6 december 2001 betreffende de tussenkomst van de 
federale overheid in de financiering van de lokale politiekorpsen - federale toelagen; 
Gelet op de brief van de heer gouverneur d.d. 02 februari 2009 met referte fpw/pol/09/if/112;  
Overwegende dat voor het opstellen van de begroting 2022 rekening wordt gehouden met de 
goedgekeurde meerjarenplanning en met de omzendbrief PLP60 (begroting 2021) daar men bij 
de opmaak van de begroting nog niet beschikte over de omzendbrief voor het opstellen van de 
begroting 2022; 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie dd. 26 november 2021 houdende de begroting 
2022;  
Gelet op het verslag – bijlage begroting 2022 - opgesteld door mevrouw Antoinette Vanden 
Bossche, korpschef; 
Overwegende dat de begroting 2022 het volgende resultaat vertoont: 
 Gewone dienst uitgaven: 10.475.225,68 € 
 Gewone uitgaven vorige dienstjaren 0,00 € 
 Overboeking gewone uitgaven 368.500,00 € 
 
 Gewone ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 € 
 Gewone dienst ontvangsten 9.625.533,62 € 
 Geraamd begrotingsresultaat 2022 932,95 € 
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 Buitengewone dienst uitgaven: 368.500,00 € 
 Buitengewone ontvangsten overboekingen: 368.500,00 € 
 Buitengewone dienst ontvangsten 0,00 € 
 Geraamd begrotingsresultaat 2021 0,00 € 
 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins voor de 
gewone begroting dienstjaar 2022, bepaald op basis van de door de minister vastgestelde 
verdeelsleutel, respectievelijk bedragen:  
Dotatie werkingskosten: 

Eeklo 68,47% 3.182.011,32 € 
Kaprijke 15,46% 718.473,73 € 
Sint-Laureins 16,07% 746.822,29 € 

 
Dotatie leningslast: 

Eeklo - Kapitaal 243.061,68 € 
Eeklo – Intrest 33.448,86 € 
 
Kaprijke - Kapitaal 54.881,46 € 
Kaprijke - Intrest 7.552,50 € 
 
Sint-Laureins - Kapitaal 57.046,90 € 
Sint-Laureins - Intrest 7.850,49 € 

 
Overwegende dat de gemeenteraad van Eeklo in zitting van 20 december 2021 de gemeentelijke 
dotatie 2022 zal vaststellen; 
Overwegende dat de gemeenteraad van Kaprijke in zitting van 16 december 2021 de 
gemeentelijke dotatie 2022 zal vaststellen; 
Overwegende dat de gemeenteraad van Sint-Laureins in zitting van 16 december 2021 de 
gemeentelijke dotatie 2022 zal vaststellen; 
Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 – Administratief toezicht op de gemeenten en de 
politiezones – Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002; 
Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het 
kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP; 
Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel 
toezicht op politiemateries; 
Gaat over tot de stemming op de wijze zoals voorzien in artikel 26 van de WGP; 

Besluit : Is aangenomen met 94,25 voor - 0 tegen - bij 0 onthoudingen 

Artikel 1 : De begroting voor het dienstjaar 2022 wordt vastgesteld. 
Artikel 2: De gewone dienst van de begroting vertoont volgende uitslag: 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020  1.604.168,61 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021  1.219.125,01 
Begroting  2022  Saldo 
Ontvangsten eigen dienstjaar: 9.625.533,62   
Uitgaven eigen dienstjaar: 10.475.225,68 -849.692,06 0,00 
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00   
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 
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Ontvangsten overboekingen 0,00   
Uitgaven overboekingen 368.500,00 -368.500,00 0,00 
Resultaat van de begroting:   -1.218.192,06 
Geraamd algemeen resultaat begroting   932,95 

 
Artikel 3: De buitengewone dienst van de begroting vertoont volgende uitslag: 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020  101.426,44 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021  0,00 
Begroting  2022  saldo 
Ontvangsten eigen dienstjaar: 0,00   
Uitgaven eigen dienstjaar: 368.500,00 -368.500,00 0,00 
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00   
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 368.500,00   
Uitgaven overboekingen 0,00 368.500,00 0,00 
Resultaat van de begroting:   0,00 
Geraamd algemeen resultaat begroting   0,00 

 
Artikel 4: de begroting en bijlagen wordt aan de bevoegde overheid overgemaakt. 
 

5. Begroting 2022 - buitengewone dienst - bepalen van de wijze van gunnen van 
sommige uitgaven 

De Raad, 
Gelet op het raadsbesluit dd. 14 december 2021 waarbij de gewone en buitengewone begroting 
2022 wordt vastgesteld; 
Overwegende dat in de lijst van investeringen, horende bij de buitengewone begroting, een aantal 
aankopen werden voorzien van eerder bescheiden aard die, zij het niet expliciet, dan toch impliciet 
het karakter hebben van opdrachten voor het dagelijks beheer van de politiezone; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat het, gelet op het voorgaande, aangewezen is voor aankopen tot een maximum 
van 30.000,00 euro, B.T.W. exclusief, als wijze van gunnen te opteren voor de 
onderhandelingsprocedure; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het 
kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP; 
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Gelet op de omzendbrief BA-2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie 
– eengemeentezones en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek toezicht en 
gewoon toezicht; 
Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 – Administratief toezicht op de gemeenten en de 
politiezones – Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002; 
Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel 
toezicht op politiemateries; 
Gelet op de WGP; 
Besluit : met éénparigheid van stemmen 
Enig artikel 
De aankopen die werden voorzien in de buitengewone begroting 2022 of die zullen worden 
toegevoegd na begrotingswijziging en die  
1. impliciet het karakter hebben van opdrachten voor dagelijks beheer van de politiezone; 
2. het bedrag van 30.000,00 euro, B.T.W. exclusief, niet overtreffen; 
zullen gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure. 
 

6. Agenda en agendapunten buitengewone algemene vergadering TMVS dv - 
Goedkeuring 

De Raad, 
Gelet op het feit dat politiezone Meetjesland Centrum aangesloten is bij TMVS dv ; 
Gelet op de statuten van TMVS dv ;  
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 14 december 2021, 
waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT: 18 stemmen voor, 1 onthouding 
Artikel 1:  
De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering TMVS dv van 14 december 2021 en de daarbij behorende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 
1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB, artikel 

432) 
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 
Varia 

Artikel 2:  
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 14 december 2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun) 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de politieraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
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Artikel 3:  
Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post, 20211214AVTMVS@farys.be,  
gestuurd worden. 

 
GEHEIME ZITTING 

 
1. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd 

op twee niveaus - Aanstelling van 1 commissaris van politie voor de PZ 
Meetjesland Centrum 

2. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd 
op twee niveaus - Aanstelling van 1 commissaris van politie voor de PZ 
Meetjesland Centrum 

 
Hier eindigt de zitting 
 

Namens de politieraad: 
 
 
 
 
 
 
 
Carine Ginneberge Luc Vandevelde 
Secretaris Burgemeester-Voorzitter 
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