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PZ 5423 - ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2018 - 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. 
Raadslid K. Ally woont de zitting B. De Neve woont de geheime zitting bij. 
 

DE POLITIERAAD 

Gaat over tot behandeling van de volgende dagorde: 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren van de notulen. 

2. Vacant verklaren van een betrekking van commissaris van politie, via mobiliteit met 
wervingsreserve. 

3. Samenstellen van de selectiecommissie 

4. Vacant verklaren ven een betrekking van hoofdinspecteur van politie, via mobiliteit met 
wervingsreserve. 

5. Samenstellen van de selectiecommissie. 

6. Vacant verklaren ven een betrekking van inspecteur van politie, via mobiliteit met 
wervingsreserve. 

7. Aankoop van een wapen Glock 19. 

 

GEHEIME ZITTING 

/ 

DE POLITIERAAD - Punt 01 

Goedkeuren van de notulen 

 Gelet op de ontwerpnotulen van de politieraad van 14 en 27 december 2017; 

 Gehoord de raadsleden; 

BESLUIT unaniem       

Art. 1 De notulen van de politieraad van 14 en 27 december 2017 goedgekeurd. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 02 

Vacant verklaren van een betrekking van commissaris van politie, 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 de goedgekeurde kader- en formatiewijzing door de politieraad in zitting van 30 maart 
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2016; 
 Gelet op de noodzaak om de continuïteit van het beleid van de zone te waarborgen, wordt 

voorgesteld om de betrekking van een commissaris van politie via mobiliteit, met 

wervingsreserve vacant te verklaren; 
 Op voorstel van de politieraad; 

 

BESLUIT unaniem       

Art. 1 Het voorstel tot het vacant verklaren van een betrekking van commissaris van politie, 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 03 

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.41;  
 Gelet op de beslissing van de politieraad van 21 februari 2018 betreffende het vacant verklaren 

van een betrekking van commissaris van politie, via mobiliteit met wervingsreserve; 
 Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

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

-de heer Peter Ponnet, commissaris van politie, of zijn vervanger, voorzitter  

-2 personeelsleden van het operationeel kader van een korps van de lokale politie die ten minste 

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

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

-de zonemagistraat 

-mevr. Martine Meirhaeghe, secretaris. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 04 

Vacant verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie, 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; 
 Overwegende dat de heer Hans Van Hamme, hoofdinspecteur van politie, coördinator dienst 

gerechtelijk bureel, per 1 juli 2018 geniet van NAVAP; 

Overwegende dat in het kader van kennismanagement, goed beleid rond duurzame 
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inzetbaarheid en de eventuele uitstroom van personeel, het opportuun is de betrekking van 

hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren; 
 Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Het voorstel tot het vacant verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie, 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 05 

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 21 februari 2018 betreffende het vacant verklaren 

van een betrekking van hoofdinspecteur van politie, via mobiliteit met wervingsreserve; 
 Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

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

- de heer Peter Ponnet, commissaris van politie, 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, secretaris. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 06 

Vacant verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie, 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; 
 Overwegende dat in de goedgekeurde personeelsformatie nog één betrekking van inspecteur van 

politie niet ingevuld is; 
 Overwegende dat de politiezone Aalter-Knesselare een grote bijdrage levert tot het ontwikkelen 

van een veilige en leefbare omgeving binnen de betrokken gemeenten Aalter en Knesselare; 
 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; 
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BESLUIT unaniem    

Art. 1 Het voorstel tot vacant verklaren van1 betrekking 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 07 

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 21 februari 2018 betreffende het vacant verklaren 

van één betrekking van inspecteur van politie, polyvalente cel, met wervingsreserve, via 

mobiliteit; 
 Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

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

-de heer Peter Ponnet, commissaris van politie 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, secretaris. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 08 

Aankoop van een wapen Glock 19 

 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 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 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 noodzaak om een wapen Glock 19, met holster en ladertasje, voor de dienst 

recherche aan te kopen; 
 Gelet op het krediet voorzien in de begroting 2018; 
 Overwegende dat de uitgave van deze opdracht geraamd wordt op 1.500 euro (incl. BTW); 



 

5 

 

 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
 Overwegende dat prijs zal gevraagd worden aan drie gespecialiseerde firma’s; 
 Op voorstel van de dienst recherche en de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 De goedkeuring te verlenen voor de aankoop 1 wapen Glock 19 met holster en ladertasje. 

Art. 2 De raming voor een bedrag van 1.500 euro (incl. BTW) goed te keuren. 

Art. 3 De opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 
Art. 4 De uitgave hieraan verbonden zal betaald worden met het krediet voorzien op de begroting 2018 

op het artikel 330/744-51 van de buitengewone dienst en zal gefinancierd worden via een lening. 
Art. 5 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 
 

Vragen en antwoorden 
 / 
 


