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PZ 5423 - ZITTING VAN 28 MAART 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 B. De Neve woont de geheime zitting bij. 
P. Ponnet en T. D’haene wonen de geheime zitting niet bij. 
 

DE POLITIERAAD 

Gaat over tot behandeling van de volgende dagorde: 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren van de notulen. 

2. Begroting 2018 – gewone en buitengewone dienst – goedkeuring toezicht. 

3. Aankoop van een bestelwagen CNG. 

DE POLITIERAAD - Punt 01 

Goedkeuren van de notulen 

 Gelet op de ontwerpnotulen van de politieraad van 21 februari 2018; 

 Gehoord de raadsleden; 

BESLUIT unaniem       

Art. 1 De notulen van de politieraad van 21 februari 2018 worden goedgekeurd. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 02 

Begroting 2018 – gewone en buitengewone dienst – goedkeuring toezicht 

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

politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent van 7 februari 2018 houdende de 

goedkeuring van de begroting 2018 in het kader van het federaal toezicht. 
 

DE POLITIERAAD - Punt 03 

Aankoop van een bestelwagen CNG 

 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 sommige opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna genoemd ‘Wet van 15 juni 2006’); 

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 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (hierna genoemd ‘KB. van 15 juli 2011’); 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 

(hierna genoemd ‘KB. van 14 januari 2013’); 

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 het koninklijk besluit van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en 

energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 mei 2016 betreffende het overdragen van bevoegdheid 

van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de 

uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van 

diverse uitgaven en ontvangsten; 

Gelet op het huidige bestek en de bijlagen alsook de andere documenten van de opdracht; 

Gelet op de omzendbrief 307quinquies van 13 juli 2009 betreffende het aanschaffen van 

personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van 

openbaar nut, BS., 03 augustus 2009; 

Gelet op de omzendbrief van 23 juni 2004 betreffende het verbod om in de bepalingen van een 

opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging 

beperken of uitsluiten, BS., 25 juin 2004; 

Gelet op de omzendbrief P&O/2012/e-Proc. van 30 november 2012 betreffende het gebruik van 

de e-Procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat, BS., 7 december 2012;  

Gelet op de omzendbrief van 5 mei 2014 – Overheidsopdrachten – Belangenvermenging – 

Draaideurconstructie (‘revolving doors’), BS., 20 mei 2014; 

Gelet op de omzendbrief van 16 mei 2014 betreffende de integratie van duurzame ontwikkeling, 

met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote 

ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende 

instanties, BS., 21 mei 2014; 

Overwegende dat in het kader van maatschappelijk ondernemen door de politiezone 

voorgesteld wordt om 1 bestelwagen CNG aan te kopen omwille van de voordelen van rijden op 

aardgas: 

-zuinig 

-milieuvriendelijk, minder fijn stof en minder stikstofoxyden 

-stille motor 

Overwegende dat door de politiezone Aalter-Knesselare voorgesteld wordt de bestelwagen 

CNG aan te kopen via het BESTEK NR PROCUREMENT 2017 R3 122 van de Federale Politie, 

Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie, Directie van de Logistiek, Dienst 

Procurement, Kroonlaan 145A te 1050 Brussel betreffende een meerjarige (4 jaar ) 

raamovereenkomst van levering in opdrachtencentrale voor de aankoop en onderhoud van 

politie en anonieme voertuigen; 

Overwegende dat het krediet voorzien is in de begroting 2018; 

Op voorstel van de politieraad; 

BESLUIT unaniem    

Art. 1 Over te gaan tot de aankoop van een bestelwagen CNG. 

Art. 2 De opdracht te gunnen overeenkomstig het ‘BESTEK NR PROCUREMENT 2017 R3 122 van de 

Federale Politie, Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie, Directie van de 

Logistiek, Dienst Procurement, Kroonlaan 145A te 1050 Brussel betreffende een meerjarige (4 

jaar ) raamovereenkomst van levering in opdrachtencentrale voor de aankoop en onderhoud van 

politie en anonieme voertuigen, voor de totale prijs van 24.274,14 euro (incl. BTW). 
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Art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting 2018 op het artikel 330/743-98, van de 

buitengewone dienst en zal gefinancierd worden via een lening. 
Art. 4 Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de bevoegde 

diensten. 
 

Vragen en antwoorden 
  
Raadslid M. Schauvliege vraagt zich af welk criteria het oudercomité van de school van 
Aalter-Brug dient te volgen inzake het begeleiden van schoolkinderen. 
 
Peter Ponnet, commissaris van politie verduidelijkt dat de wijkagent minstens éénmaal per 
week aan de school in hun wijk aanwezig is. 
 


