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PZ 5423 - ZITTING VAN 14 DECEMBER 2017 - 20.00 UUR 

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

P. Ponnet, 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. 

 
DE POLITIERAAD 

Gaat over tot behandeling van de volgende dagorde: 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad 
2. Wijziging personeelsformatie + kennisname goedkeuring 
3. Begrotingswijziging 2017 – gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan – kennisname 

goedkeuring 
4. Begroting 2018 – gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan 
5. Vacant verklaren van één betrekking niveau B - ICT, via mobiliteit, met wervingsreserve 
6. Samenstellen van de selectiecommissie 
7. Vacant verklaren van één betrekking niveau C, via mobiliteit, met wervingsreserve 
8. Samenstellen van de selectiecommissie 
9. Beroep doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor afname van de overheidsopdracht voor diensten 

“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse 
lokale besturen” – Bestek nr. VVSG vzw-2017/09/18. 

10. Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor elektrische energie en aardgas voor de 
gemeentelijke gebouwen inclusief het OCMW, het AGB, de kerkfabrieken en de politiezone Aalter-
Knesselare 

11. Principiële beslissing vrijwillige samensmelting van de gemeenten Aalter, Knesselare, Lovendegem, 
Waarschoot en Zomergem tot één politiezone met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere 
politiezorg 

DE POLITIERAAD - Punt 01 

Goedkeuren van de notulen 

 Gelet op de ontwerpnotulen van de politieraad van 18 oktober 2017; 

 Gehoord de raadsleden; 

BESLUIT unaniem       

Art. 1 De notulen van de politieraad van 18 oktober 2017 worden goedgekeurd.  

DE POLITIERAAD - Punt 02 

Wijziging personeelsformatie – kennisname goedkeuring 

 Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Federale directie 

politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent, van 16 november 2017 houdende de 

goedkeuring van de personeelsformatie (niveau B ICT) in het kader van het federaal toezicht. 

DE POLITIERAAD - Punt 03 

Begrotingswijziging 2017 - kennisname goedkeuring 
 Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Federale directie 
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politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent, van 9 november 2017 houdende de 

goedkeuring van de begrotingswijziging 2017, gewone en buitengewone dienst, in het kader van 

het federaal toezicht. 

DE POLITIERAAD - Punt 04 

Raadslid M. Schauvliege maakt de opmerking dat het krediet voor de huur van de conciërge woning niet 

voorzien is in begroting, hoe het nu zit met de huisvestiging van de politie en de huur van het gebouw. 

Voorzitter, P. Hoste verwijst naar het agendapunt 11. 

Begroting 2018 – gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan 
 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 ontwerpbegroting van de PZ Aalter-Knesselare voor het dienstjaar 2018 en 

het meerjarenplan en de toelichting gegeven door mevr. Vicky Bonte, bijzonder 

rekenplichtige; 

      

 

 
Op voorstel van de politieraad;  

BESLUIT 10 stemmen voor – 2 tegen    

Art. 1 

 

 

 

 

 

De politiebegroting voor de PZ Aalter-Knesselare, dienstjaar 2018 wordt als volgt aangenomen: 
- Gewone dienst 

 Ontvangsten eigen dienstjaar 5.819.731,00 

 Uitgaven eigen dienstjaar 5.819.731,00 

  

 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018)          0,00 

 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018)          0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 0,00 

- Buitengewone dienst 

 Ontvangsten eigen dienstjaar   106.500,00 

 Uitgaven eigen dienstjaar   106.500,00 

  

 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018)         0,00 

 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018)         0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 0,00 
 

Art. 2 Het meerjarenplan wordt goedgekeurd. 

Art. 3 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bijzonder 

rekenplichtige en de bevoegde diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 05 

Vacant verklaren van één betrekking niveau B - ICT, via mobiliteit, met wervingsreserve 

 Gelet op de wet van 7 december 1998 en zijn wijzigingen, tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot 

de politiediensten; 

 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 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 

betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de 

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

lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 
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Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 

inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, 

houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de 

externe werving van Calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, 

en betreffende bepaalde interne verschuivingen; 

Gelet op de omzendbrief GPI15 quater houdende de verduidelijkingen inzake de toepassing van de 

rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calog-personeel in de geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de goedgekeurde personeelsformatie; 

Overwegende dat omwille van -de snelle evolutie op het gebied van informatica, dat de 

informaticus binnen die evolutie een centrale plaats inneemt binnen de organisatie, dat in het 

kader van kennismanagement, en gezien de functioneel beheerder, kan genieten van NAVAP vanaf 

1 januari 2018 en de huidige ICT ’er met pensioen kan op 1 mei 2020, is het opportuun de plaats 

van ICT, niveau B, vacant te verklaren; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Het voorstel tot vacant verklaren van de betrekking calog niveau B – ICT wordt goedgekeurd. 

Art. 2 De vacante bediening zal in eerste fase gepubliceerd worden in de mobiliteit – Oproep tot 

kandidaatstelling. 

Art. 3 Indien bij gebrek aan invulling van de betrekking via mobiliteit, zal in tweede fase overgaan 

worden tot externe aanwerving, waarbij de bediening zal gepubliceerd worden op de website 

www.jobpol.be. 

Art. 4 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 06 

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.63. dat 

stelt dat de politieraad de selectiecommissie kan samenstellen, hierna “de plaatselijke 

selectiecommissie voor de niveaus B en C van de lokale politie”; 

 Gelet op de beslissing van de politieraad van 14 december 2017 betreffende het vacant verklaren 

van één betrekking van calog niveau B; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

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

- waarnemend korpschef of zijn vervanger, voorzitter 

- een officier of een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A van een 

korps van de lokale politie; 

- personeelslid van het administratief en logistiek 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, secretaris. 

DE POLITIERAAD - Punt 07 

Vacant verklaren van één betrekking niveau C, via mobiliteit, met wervingsreserve 

 Gelet op de wet van 7 december 1998 en zijn wijzigingen, tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst zoals tot op heden gewijzigd; 

http://www.jobpol.be/
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Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot 

de politiediensten; 

 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 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 

betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 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 mobiliteitscyclus, 

inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, 

houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de 

externe werving van Calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, 

en betreffende bepaalde interne verschuivingen; 

Gelet op de omzendbrief GPI15 quater houdende de verduidelijkingen inzake de toepassing van de 

rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calog-personeel in de geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de goedgekeurde personeelsformatie; 

Overwegende dat de heer Philip Hinderyckx, niveau C, per 1 oktober 2018 met pensioen gaat, dat 

in het kader van kennismanagement het opportuun is de betrekking van niveau C nu reeds vacant 

te verklaren; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Het voorstel tot vacant verklaren van de betrekking calog niveau c wordt goedgekeurd. 
Art. 2 De vacante bediening zal in eerste fase gepubliceerd worden in de mobiliteit – Oproep tot 

kandidaatstelling. 
Art. 3 

Indien bij gebrek aan invulling van de betrekking via mobiliteit, zal in tweede fase overgegaan 

worden tot externe aanwerving, waarbij de bediening zal gepubliceerd worden op de website 

www.jobpol.be. 
Art. 4 

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

diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 08 

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.63. dat stelt 

dat de politieraad de selectiecommissie kan samenstellen, hierna “de plaatselijke 

selectiecommissie voor de niveaus B en C van de lokale politie”; 

 Gelet op de beslissing van de politieraad van 14 december 2017 betreffende het vacant verklaren 

van één betrekking van calog niveau C; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

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

- waarnemend korpschef of zijn vervanger, voorzitter 

- een officier of een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A van een 

korps van de lokale politie; 

- personeelslid van het administratief en logistiek kader van een korps van de lokale politie dat ten 

http://www.jobpol.be/
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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, secretaris. 

DE POLITIERAAD - Punt 09 

Beroep doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor afname van de overheidsopdracht 

voor diensten “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele 

postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” – Bestek nr. VVSG vzw-2017/09/18 

 Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel 43 en 

artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet de beslissing van het politiecollege van 15 september 2017 om de interesse van politiezone 

Aalter-Knesselare tot toetreding aan een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een 

overheidsopdracht voor diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van VVSG vzw en om 

bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermeld raamcontract aan VVSG vzw mee te delen; 

Gelet op de principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 tot 

gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel 

“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor 

Vlaamse lokale besturen”; 

Gelet op de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDA-

nummer 2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november 2017 (nr. 

2017/S 224-466080); 

Gelet op de in uitvoering van de beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 

2017 waar is bepaald dat: 

o VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2°, b) 

en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader van 

vermelde opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de 

opdrachtdocumenten vermelde bepaalde Vlaamse lokale besturen. Deze besturen 

zullen zich gedurende de duurtijd van het te sluiten raamcontract, die het voorwerp 

uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), op de aankoopcentrale 

kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele contracten inzake universele 

postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden van het bestek en de 

offerte van de dienstverlener; 

o Het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere afnemers – 

steeds de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar 

volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te 

voeren, wat in voorkomend geval niet als een wijziging van de opdracht wordt 

beschouwd; 

Overwegende hetgeen volgt: 

 De voornoemde opdracht van VVSG vzw  “Raamcontract voor de sluiting van individuele 

contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” is een raamcontract 

met één dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van 

artikelen 2, 6°, a), artikel 2°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016; 

 De politiezone Aalter-Knesselare kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract 

via de aankoopcentrale gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. 

VVSGvzw-2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is 

vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren; 

 Het is aangewezen dat de politiezone Aalter-Knesselare gebruik maakt van de 

aankoopcentrale om volgende redenen:  

o de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het 

bestuur;  

o het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 
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geld betekent; 

o VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van 

postdiensten;  

 De politiezone Aalter-Knesselare is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract(geen 

afnameverplichting);  

 De nodige budgetten zijn beschikbaar; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 De politiezone Aalter-Knesselare doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de 

aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract 

voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale 

besturen” (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18). 
Art. 2 Het politiecollege wordt belast met de uitvoering. 

Art. 3 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde diensten. 

 

DE POLITIERAAD - Punt 10 

Raadslid, M. Schauvliege, maakt de opmerking dat de energie komt van landen waar met kernenergie gewerkt 
wordt.  

Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor elektrische energie en 

aardgas voor de gemeentelijke gebouwen inclusief het OCMW, het AGB, de kerkfabrieken en 

de politiezone Aalter-Knesselare 
 

 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 beslissing van het college van het gemeentebestuur Aalter van 16 oktober 2017 met 

betrekking tot ‘Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor elektrische 

energie en aardgas voor de gemeentelijke gebouwen inclusief het OCMW, Het AGB, de 

kerkfabrieken en de politiezone Aalter-Knesselare; 

Gelet op het schrijven van het gemeentebestuur Aalter van 24 november 2017 met als onderwerp 

‘Samenaankoop elektriciteit en gas”; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT 10 stemmen voor – 2 onthoudingen    

Art. 1 Beslist mee in te stappen in de opdracht tot het vernieuwen van de opdracht voor het aankopen van 

energie. 
Art. 2 De gemeente Aalter, aan te duiden, conform artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, als 

opdrachtgever om in naam en voor rekening van de politiezone Aalter-Knesselare met betrekking 

tot de gebouwen en installaties te Aalter – Stationsstraat en gedeelte Spijkerstraat op te treden. 
Art. 3 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 

DE POLITIERAAD - Punt 11 

Raadslid M. Schauvliege vraagt zich af waar de toekomstige politie zal gehuisvest worden en of er een financiële 

tussenkomst voorzien is zoals bij de gemeentelijke fusies. Ze vindt het jammer dat het commissariaat is 

aangekocht door de gemeente Aalter. Een reorganisatietraject zal opgezet worden, zij stelt zich de vraag of de 

verslagen kunnen ingekeken worden door de raadsleden. 

Voorzitter P. Hoste verduidelijkt het fusieverhaal. Op 27 december 2017 volgt de definitieve goedkeuring in de 

politieraad.  

P. Hoste deelt mee dat de verslagen ter beschikking zullen gesteld worden. 

Voorzitter, P. Hoste verduidelijkt dat de politie zal ondergebracht worden op 2 locaties, met name in Zomergem en 

in het commissariaat in Aalter.  
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Principiële beslissing vrijwillige samensmelting van de gemeenten Aalter, Knesselare, 

Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot één politiezone met het oog op het duurzaam 

verwezenlijken van een betere politiezorg 
 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), de artikelen 9, 12 tot 13, 23 tot 24, 91/1 tot 91/10 en 257 

quinquies/1 tot 257quinquies/10; 

Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van 

gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de 

dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeentedecreet van 15 juli 

2005, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal 

kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 7 en 8;  

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van 

de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 31 maart 2010 m.b.t. de mogelijkheid tot 

schaalvergroting van de politiezone; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 2017 van de gemeente Aalter betreffende de 

goedkeuring van de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter 

en Knesselare; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 2017 van de gemeente Knesselare betreffende de 

goedkeuring van de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de gemeenten 

Knesselare en Aalter; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2017 van de gemeente Nevele betreffende 

de goedkeuring van de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging van gemeente Nevele en 

de stad Deinze; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2017 van de stad Deinze betreffende de 

goedkeuring van de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de stad Deinze en de 

gemeente Nevele; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2017 van de gemeente Lovendegem 

betreffende de goedkeuring van de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de 

gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2017 van de gemeente Zomergem 

betreffende de goedkeuring van de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de 

gemeenten Zomergem, Lovendegem, en Waarschoot; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2017 van de gemeente Waarschoot  

betreffende de goedkeuring van de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de 

gemeenten Waarschoot, Lovendegem, Zomergem; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2017 van de gemeente Aalter betreffende de 

goedkeuring van de definitieve beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en 

Knesselare; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2017 van de gemeente Knesselare 

betreffende de goedkeuring van de definitieve beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de 

gemeenten Knesselare en Aalter;  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2017 van de gemeente Nevele betreffende de 

goedkeuring van de principiële beslissing tot afsplitsing van de gemeente Nevele uit de politiezone 

LOWAZONE (Lovendegem/Waarschoot/Zomergem/Nevele); 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 08 november 2017 van de gemeente Knesselare 

betreffende de principiële goedkeuring tot vrijwillige samensmelting van de gemeenten 

Knesselare, Aalter, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot één politiezone; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 november 2017 van de gemeente Zomergem 

betreffende de principiële goedkeuring tot vrijwillige samensmelting van de gemeenten Zomergem, 

Lovendegem, Waarschoot, Aalter en Knesselare tot één politiezone; 



 

8 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 november 2017 van de gemeente Waarschoot 

betreffende de principiële goedkeuring tot vrijwillige samensmelting van de gemeenten 

Waarschoot, Lovendegem, Zomergem, Aalter en Knesselare tot één politiezone; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 november 2017 van de gemeente Aalter betreffende 

de principiële goedkeuring tot vrijwillige samensmelting van de gemeenten Aalter, Knesselare, 

Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot één politiezone; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2017 van de stad Deinze betreffende de 

principiële goedkeuring tot wijziging van de grenzen van de politiezone; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2017 van de gemeente Nevele betreffende 

de definitieve goedkeuring tot wijziging van de grenzen van de politiezone (splitsing); 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2017 van de gemeente Zulte betreffende de 

principiële goedkeuring tot wijziging van de grenzen van de politiezone; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2017 van de gemeente Lovendegem 

betreffende de principiële goedkeuring tot vrijwillige samensmelting van de gemeenten 

Lovendegem, Waarschoot, Zomergem, Aalter en Knesselare tot één politiezone; 

Overwegende dat de Federale Politieraad in haar rapport over de evaluatie van 10 jaar 

politiehervorming reeds pleitte voor een correctie op de schaalgrootte van een aantal politiezones 

“wanneer daartoe de lokale bereidheid ondubbelzinnig wordt uitgesproken; dat hierbij vooral 

wordt gedacht aan zones die minder dan 50 personeelsleden tellen en ook aan zones die zelf ook 

om andere redenen streven naar schaalvergroting”; dat eerder (2008) het Comité P stelde dat een 

hertekening van de politiezones zich opdringt, aangezien “een reeks politiezones momenteel te 

klein is om degelijk te kunnen functioneren”; dat politiezones minstens 100 tot 150 manschappen 

zouden moeten hebben om leefbaar te zijn; 

Overwegende dat in de lokale besturen steeds meer signalen opgevangen worden over 

bezorgdheid over de financiën van de politiezones; dat steden en gemeenten sinds de 

politiehervorming ongetwijfeld hebben bewezen dat ze bereid zijn om diep in de geldbeugel te 

tasten voor de werking van de lokale politie; dat het evenwel duidelijk is dat de financiële limieten 

voor vele gemeenten bereikt zijn; dat precies vanuit dit financieringsvraagstuk, maar ook met de 

brandweerhervorming en de hervorming van justitie in het achterhoofd ( beide zeer sterk gericht 

op schaalvergroting ) initiatieven om in het politielandschap tot schaalvergroting over te gaan 

voor de hand liggen; 

Overwegende dat om vrijwillige samensmelting van bestaande politiezones toe te laten, de Wet op 

de Geïntegreerde Politie door de ‘wet diverse bepalingen’ van 30 december 2009 werd gewijzigd, 

waardoor de gemeente- of politieraden van de betrokken politiezones gezamenlijk een aanvraag 

tot vrijwillige samensmelting van hun vorige politiezones kunnen indienen bij de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie; 

Overwegende dat de betrokken gemeenten in hun actuele beleidsplannen streven naar een veilige 

en leefbare lokale gemeenschap; dat één van de fundamenten hiervoor is voorzien in een 

kwaliteitsvolle basispolitiezorg tegen een maatschappelijk verantwoorde kostprijs; dat 

onderzoeken of een fusie van politiezones deze elementen positief kan beïnvloeden, dan ook past 

binnen het beleidskader van de betrokken gemeenten; 

Overwegende de filosofie van het federale regeerakkoord waarin lokale politiezones worden 

aangemoedigd om initiatieven tot schaalvergroting aan te gaan; 

Overwegende dat de splitsing van een meergemeentepolitiezone aanleiding geeft tot de 

gelijktijdige inrichting van verscheidene nieuwe politiezones; 

Overwegende de bezorgdheid van de administratieve overheden van de gemeenten Aalter, 

Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem om een kwalitatieve politiezorg aan te bieden 

aan hun inwoners; 

Overwegende dat de hoofddoelstelling van de vrijwillige samensmelting gericht is op een betere 

dienstverlening aan de bevolking (“het aanbieden van meer en beter blauw”); 

Overwegende dat een integratie van de politiewerking een aantal schaalvoordelen oplevert en een 

politiewerking op maat van elke gemeente en een politie dicht bij de mensen garandeert; 

Overwegende dat de vrijwillige samensmelting een formalisering is van de nauwe en goede 
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samenwerking tussen beide politiezones; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 De vrijwillige samensmelting van de gemeenten Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en 

Zomergem tot één politiezone met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere 

politiezorg. De vrijwillige samensmelting wordt geformaliseerd in een protocolakkoord. 
Art. 2 Dit besluit zal slechts uitwerking kennen voor zover de gemeenteraden van de gemeenten 

Lovendegem, Zomergem en Waarschoot ook hun principiële goedkeuring hechten aan de splitsing 

van de politiezone LOWAZONE (Lovendegem/Waarschoot/Zomergem/Nevele) op 31/12/2018, 

waarbij de gemeente Nevele zich afscheidt en wordt opgenomen in de politiezone Deinze-Zulte. 
Art. 3 Dit besluit zal slechts uitwerking kennen voor zover de gemeenteraden van de stad Deinze en de 

gemeente Zulte hun principiële goedkeuring hechten aan de toetreding van de gemeente Nevele op 

politioneel vlak. 
Art. 4 Het principebesluit ter kennis brengen aan de politieraad van PZ LOWAZONE.  

 


