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PZ 5423 - ZITTING VAN 6 JULI 2017 - 20.00 UUR 

 
AANWEZIG P. Hoste, voorzitter 
 E. De Blaere. burgemeester, lid van het politiecollege 

P. Ponnet, A. Vandycke, T. D’haene 
M. Bergez, M. Boone, B. De Neve, H. Herbrant, S. Santens, M. Schauvliege, B. Van 
Caenegem, R. Van Lierde, S. Van Wonterghem, P. Verleyen, S. Vermeersch, P. Verwilst, 
P. Van Wonterghem, A. De Neve, K. Ally, D. De Smul, raadsleden en M. Meirhaeghe,  
secretaris. 
Raadslid B. De Neve woont de zitting bij vanaf agendapunt 6. 

 
DE POLITIERAAD 

Gaat over tot behandeling van de volgende dagorde: 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad 
2. Ombouw van 2 elektrische voertuigen voor de dienst wijk/onthaal/sociale politie 
3. Plaatsen van One-Vision klever achterruit combi’s 
4. Aankoop informaticamaterieel 
5. Aankoop meubilair 
6. Vacant verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie, via mobiliteit, met wervingsreserve 
7. Samenstellen van de selectiecommissie 
8. Convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de politiezone Aalter-Knesselare 

 

GEHEIME ZITTING 

1. Toekennen rente 

DE POLITIERAAD - Punt 01 

Goedkeuren van de notulen van de politieraad 

 Gelet op de ontwerpnotulen van de politieraad van 26 april 2017; 

 Gehoord de raadsleden; 

BESLUIT unaniem       

Art. 1 De notulen van de politieraad van 26 april 2017 worden goedgekeurd.  

DE POLITIERAAD - Punt 02 

Ombouw van 2 elektrische voertuigen voor de dienst wijk/onthaal/sociale politie 

 Gelet op de wet van 7 december 1998, tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 
 Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 

januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 

de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de 

wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten; 
 Gelet op de beslissing van de politieraad van 26 april 2017 houdende de aankoop van 2 

elektrische voertuigen; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 12 juni 2017 houdende de niet-gunning van de 

opdracht voor de overheidsopdracht voor leveringen met als onderwerp ‘ombouw van 2 
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elektrische voertuigen’ en de opdracht opnieuw aan te besteden; 

Gelet op het bestek 2017/09 voor de overheidsopdracht voor levering met als onderwerp 

‘ombouw van 2 elektrische voertuigen’; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem       

Art. 1 De goedkeuring te verlenen aan het bestek 2017/09 - voor de overheidsopdracht voor leveringen 

met als onderwerp ‘ombouw van 2 elektrische voertuigen’ en de raming voor een bedrag van 

20.000 euro (incl. BTW).  

Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Art. 2 

 
 

 

Art. 3 
 

Art. 4 

De uitgave hieraan verbonden zal betaald worden met het krediet te voorzien op de 

begrotingswijziging 2017 op het artikel 330/743-98 van de buitengewone dienst. 

Het politiecollege wordt gemachtigd om deze opdracht te gunnen. 

Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 3 

Raadslid H. Herbrant maakt een opmerking betreffende de zichtbaarheid van de sticker. Het kan zeker de 
bedoeling niet zijn de bestuurders af te leiden. 
Peter Ponnet, commissaris van politie, verduidelijkt dat het de bedoeling is de sticker aan te brengen op de 
volledige achterruit van de combi’s.  
Raadslid A. De Neve stelt voor om de sticker te laten publiceren in de gemeentelijke informatiekranten. 

Plaatsen van One-Vision klever achterruit combi’s 
 De leden van de politieraad hebben kennis genomen van de sticker die geplaatst zal worden op 

de achterruit van de combi’s. 

DE POLITIERAAD - Punt 04 

Aankoop van informaticamaterieel 
 Gelet op de wet van 7 december 1998, tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 

en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 - koninklijk besluit plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van 

inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de 

Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de 

uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare 

werken op federaal niveau; 

Gelet op alle wijzigingen aan de voormelde wetten en besluiten die van toepassing zijn op de 

dag van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de 

Europese Unie; 

Overwegende dat in het kader van het RIS-gebeuren en het ISLP-systeem, het noodzakelijk is 

15 bijkomende Pc’s en schermen aan te schaffen, omwille van het feit dat op de bestaande 

oudere pc’s (2006-2008) geen Windows 7 kan geïnstalleerd worden welke noodzakelijk is 
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voor de nieuwe politiesoftware (ISLP); 

Overwegende dat aan de politieraad wordt voorgesteld om het informaticamaterieel aan te 

kopen bij de federale overheid aangezien de procedure betreffende overheidsopdrachten al 

gevoerd is; 

Gelet op het bestek FORCMS – PC – 093, raamovereenkomst – Desktop/Laptop/Tablet Pc’s 

en het bestek FORCMS-AIT-091 – levering van schermen, van diverse toebehoren voor PC, 

van informatica verbruiksartikelen en van mobile terminals voor communicatie van de 

Federale Overheidsdienst; 

Gelet op het krediet vastgelegd op de tabel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen 

begrotingskredieten en vastgelegde uitgaven – bestelbon 1517 ‘2013 op het artikel 330/742-

53 van de buitengewone dienst; 

Op voorstel van de politieraad; 

 BESLUIT        unaniem       

 
Art. 1     De goedkeuring te verlenen voor de aankoop van 15 Pc’s incl. toebehoren en schermen. 

ArArt. 2    De aankoop van 15 Pc’s incl. toebehoren wordt in overeenstemming met het bestek FORCMS 

– PC – 093, raamovereenkomst – Desktop/Laptop/Tablet Pc’s toegewezen aan Bechtle Direct 

N.V. Heerstraat 73 3910 Neerpelt voor de totale prijs van 4.447,8 euro (excl. BTW) en de 15 

schermen in overeenstemming met het bestek FORCMS-AIT-091 – levering van schermen, van 

diverse toebehoren voor PC, van informatica verbruiksartikelen en van mobile terminals voor 

communicatie, Priminfo, Rue du Grand Champs voor de totale prijs van 1.415,1 euro (excl. 

BTW). 

Art. 3  De uitgave hieraan verbonden zal betaald worden met het krediet vastgelegd op de tabel van             

de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastgelegde uitgaven – 

bestelbon 1517 ‘2013 op het artikel 330/742-53 van de buitengewone dienst. 

Art. 4  Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde diensten. 

 

DE POLITIERAAD - Punt 5 

Raadslid M. Schauvliege stelt de vraag of de containers kunnen verdwijnen. Eveneens vraagt zij zich af hoeveel de 
huurprijs zal bedragen van de nieuwe locatie. 
P. Hoste, voorzitter, deelt mee dat de verhuis van de dienst wijk/onthaal/sociale politie het gevolg is van 
plaatsgebrek aan kantoorruimte in het huidig commissariaat, het is een tijdelijke oplossing. P. Hoste meent zich te 
herinneren dat de huurprijs 6.000 euro per jaar bedraagt.  
Raadslid S. Santens vraagt om de verhuis van de dienst wijk/onthaal/sociale politie te agenderen op de raad van 
bestuur van Kadans. 

Aankoop meubilair 

 Gelet op de wet van 7 december 1998, tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 

januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 

de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de 

wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten; 

Overwegende dat de dienst wijk/onthaal/sociale politie op korte termijn tijdelijk zal 

ondergebracht worden in de kantoorruimte gelegen in de Sint-Gerolflaan 12B te 9880 Aalter; 

Overwegende dat het noodzakelijk is kantoormeubilair, 8 bureaus, 10 ergonomische 

bureaustoelen, 13 kasten, 5 bezoekersstoelen aan te kopen voor de inrichting van de 
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kantoorruimte; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 

 
 

 

Art. 2 

 

Art. 3 
Art. 4 

Zijn goedkeuring te verlenen voor de aankoop van kantoormeubilair en de raming voor een 

bedrag van 23.000 euro (incl. BTW); 

Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

De uitgave hieraan verbonden zal betaald worden met krediet voorzien op de begrotingswijziging 

2017 op het artikel 330/741-51. De financiering zal gebeuren via een lening. 

Het politiecollege wordt gemachtigd de opdracht te gunnen. 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde dienst. 

 

DE POLITIERAAD - Punt 6 

Vacant verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie, 

polyvalente cel, via mobiliteit, met wervingsreserve  

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiedienst, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 

lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 

lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet  op de beslissing van de politieraad van 26 april 2017 houdende de vacant verklaring van de 

betrekking van inspecteur van politie en de samenstelling van de selectie, dat deze betrekking 

gepubliceerd in de mobiliteit 2017-02 niet werd ingevuld; 

Gelet op de goedgekeurde personeelsformatie in zitting van 30 maart 2016; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de basispolitiezorg te kunnen blijven garanderen binnen 

de politiezone Aalter-Knesselare en de continuïteit van de diensten te waarborgen; 

Overwegende het blijvend garanderen van onze verplichtingen betreffende het leveren van 

personeel in het kader van de federale opdrachten – MFO1 en MFO2; 

Op voorstel van de politieraad; 
BESLUIT unaniem 

Art. 1 Het voorstel tot vacant verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie, polyvalente 

cel, via mobiliteit met wervingsreserve, wordt goedgekeurd. 

Art. 2  Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde diensten. 

 

DE POLITIERAAD - Punt 7 

 

Samenstellen van de selectiecommissie 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiedienst, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel VI.II.61 en 62 

dat stelt dat de politieraad de selectiecommissie kan samenstellen voor het midden- en basiskader 

van de lokale politie en de politieraad wijst de voorzitter en de leden van de plaatselijke 

selectiecommissie aan voor het midden- en basiskader; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 6 juli 2017 betreffende het vacant verklaren van twee 

betrekkingen van inspecteur van politie, met wervingsreserve, via mobiliteit; 
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Op voorstel van de politieraad; 
BESLUIT unaniem 

Art. 1  Beslist de selectiecommissie als volgt samen te stellen: 

- waarnemend korpschef of zijn vervanger, voorzitter 

- een commissaris van politie, operationele cel 

- personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste 

bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking en die over 

de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn 

- mevr. Martine Meirhaeghe 

 

DE POLITIERAAD - Punt 8  

 

Convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de politiezone Aalter-Knesselare 

Kennis wordt genomen van het convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de politiezone 

Aalter-Knesselare. 
 


