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OPENBARE ZITTING 

 

1. Besluit tot het laten doorgaan op digitale wijze van de vergadering van de politieraad in het 

kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken 

 

Er werd een tijdelijke politieverordening van de burgemeester-voorzitter genomen betreffende het 
houden van de politieraad van 8 februari 2022 via virtuele vergadering in het kader van de maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken. 
 
De politieraad van 8 februari 2022 gaat via virtuele vergadering door op het reguliere uur, namelijk 20 
uur.  Teneinde tegemoet te komen aan de openbaarheid zal er voorzien worden in een live streaming. 
 

2. Aktename van het ontslag van de heer De Wulf Nico als politieraadslid 

 
De heer De Wulf Nico heeft via mail op 28 november 2021 zijn ontslag ingediend als politieraadslid met 
ingang op 1 januari 2022.  Er werd een opvolger voorgedragen voor de heer De Wulf Nico tijdens de 
verkiezing van de leden van de politieraad in zitting van de gemeenteraad te Oudenaarde van 2 januari 
2019. Er moet ten gevolge van het ontslag een opvolgend lid worden aangesteld. 
 
BESLISSING 
 
De politieraad neemt kennis van het ontslag van De Wulf Nico als lid van de politieraad.  De Heer De Wulf 
Nico maakt vanaf heden geen deel meer uit van de politieraad. 
 
De voorzitter bedankt de heer De Wulf voor de geleverde inspanningen en diensten voor de Politiezone 
Vlaamse Ardennen. 
 

3. Aanstelling en eedaflegging van mevrouw Baert Leen als politieraadslid 
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De heer De Wulf Nico heeft via mail op 28 november 2021 zijn ontslag ingediend als politieraadslid met 
ingang op 1 januari 2022.  Tijdens de verkiezing van de leden van de politieraad in zitting van de 
gemeenteraad te Oudenaarde op 2 januari 2019 werd mevrouw Baert Leen verkozen als eerste opvolger 
voor Dhr De Wulf.   
 
Het politieraadslid dat ontslag neemt, blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd. Mevr. 
Baert dient conform artikel 20 bis van de wet van 7 december 1998 haar eed af te leggen in handen van 
de voorzitter.   
 
BESLISSING 
 
Mevrouw Baert Leen aan te stellen als nieuw politieraadslid. 
 
 
Mevr. Baert Leen legt, conform artikel 20 bis van de wet van 7 december 1998 haar eed in handen van de 
voorzitter af als politieraadslid. 
 

 

4. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 14 december 2021 

 

Goedgekeurd met algemene stemmen. 
 

5. Kennisname van de goedkeuring door de Gouverneur in  het kader van het federaal 

administratief toezicht van de jaarrekening 2020 van de politiezone Vlaamse Ardennen 

 

Het dossier betreffende de jaarrekening 2020 van de politiezone Vlaamse Ardennen, door de politieraad 
vastgesteld in zitting van 8 juni 202, werd op het provinciaal gouvernement ontvangen op 21 juni 2021.  
De jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd en het conform artikel 78 WGP voorzien goedkeuringsbesluit 
werd overgemaakt. 
De begrotingsrekening 2020, de balans op 31 december 2020 en de resultaten rekening over het dienstjaar 
2020 van de politiezone Vlaamse Ardennen, worden goedgekeurd. 
 

6. Kennisname van de goedkeuring door de Gouverneur in  het kader van het federaal 

administratief toezicht van de personeelsformatiewijziging CALOG- en operationeel kader van 

de politiezone Vlaamse Ardennen 

 

Op 23 december 2021 ontving de Gouverneur een afschrift van de politieraadsbesluiten van 14 december 
2021 waarbij de formatie van het operationeel personeel wordt vastgesteld op 2 hoofdcommissarissen, 4 
commissarissen, 22 hoofdinspecteurs en 84 inspecteurs en waarbij de formatie van het administratief en 
logistiek personeel (CALOG) wordt vastgesteld op 2 betrekkingen niveau A, 5 betrekkingen niveau B en 15 
betrekkingen niveau C.  In het kader van het federaal toezicht (art.67 WGP) verleent mevrouw 
Gouverneur de goedkeuring aan deze formatiewijziging.   
 

7. Logistiek : Principe : Aankoop een elektrische fiets voor de politiezone Vlaamse Ardennen 

antenne Kruishoutem - goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

De wijkantenne te Kruisem/ Kruishoutem beschikt bij volle bezetting over max. 7 operationele 
personeelsleden.  Deze personeelsleden beschikken naast een combi en een klein wijkvoertuig (Skoda) 
eveneens over één scooter en één elektrische fiets als verplaatsingsmiddel.  Daarnaast beschikken deze 
collega’s eveneens nog over 2 oude gestripede dienstfietsen met onhandig vlinderstuur, een te klein kader 
en slecht zadel, die bovendien ouder zijn dan 15 jaar. 
 
De collega’s van de antenne wilden oorspronkelijk graag beschikken over een sportieve citybike (niet 
elektrisch), zoals ook geagendeerd op de politieraad van 8 juni 2021.  Dit dossier werd evenwel niet 
verder uitgewerkt werd daar de aankoop van een dergelijke fiets bij nader inzien te afwijkend was van de 
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algemene visie in de zone om bij aankoop van fietsen nog louter over te schakelen naar elektrische fietsen 
daar deze fietsen ook voor veel langere afstanden kunnen ingezet worden met minder (trap)moeite en 
bovendien door iedereen te gebruiken zijn. 
 
De aan te kopen elektrische fiets, teneinde op alle soorten ondergronden goed bruikbaar te zijn binnen 
het heuvelachtig landschap van Kruisem, dient aan een aantal voorwaarden te voldoen daar Kruisem een 
heuvelachtig landschap heeft met veel ruwe wegen zodat de fiets bruikbaar moet zijn voor allerhande 
soorten ondergrond.   
 
De wijkantenne kiest voor een extra fiets om sportieve redenen enerzijds en anderzijds ook omwille van 
de aanspreekbaarheid op de fiets.  Immers, de aanspreekbaarheid op de fiets is een grote meerwaarde  
voor de wijkinspecteur die zich van de lente tot en met de herfst kan voortbewegen in de centra en 
dorpen van de gemeenten, alsook bij evenementen.  Qua uitrusting voor de frequente fietsers van de 
antenne hoeft enkel een fietshelm, buff en handschoenen voorzien te worden.  De technische 
voorwaarden waaraan de elektrische fiets moet voldoen is omstandig omschreven door de antenneleden 
zelf in een document dat zal overgemaakt worden aan de fietsenhandelaars  naast volgende algemene 
voorwaarden : 

 
 De elektrische fiets is zwart, grijs of wit van kleur, en van de officiële politie-striping 

voorzien door de gekozen handelaar. (striping conform de normen van de geïntegreerde 
politie, striping wordt aangeleverd door de politiezone zelf) 

 Maximum 2 offertes / 2 verschillende types fietsen per inschrijver voorstellen die het meest 
aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen 

 Mogelijkheid tot het testen van de vooropgestelde types fietsen 
 Eenmalig gebruikstips ter plaatse te geven voor het eerste gebruik 
 Meedelen waarborgtermijn en -voorwaarden fietsen in de offerte 
 Dienst na verkoop voorwaarden 
 Onderhoudscontract mogelijkheden (op basis van 2-jaarlijks onderhoud) 
 Referenties 
 Levering, transport en ingebruikstelling inbegrepen in de offerte 

De offertes zullen onderzocht worden en de inschrijver zal gekozen worden in functie van de meest 
regelmatige, volledige offerte die als die als beste scoort, volgens een puntensysteem met maximum 100 
punten. Bij de gunning rekening zal worden gehouden met volgende beoordelingscriteria (in afnemende 
volgorde van belangrijkheid) : 

 
 Prijs van de offerte       50 punten 
 Technische specificaties       40 punten 

 (hierbij speelt de conformiteit met de gevraagde specificaties,  
 mogelijkheden en technologieën v/d vooropgestelde apparatuur een belangrijke rol) 

 Garantievoorwaarden en voorgestelde service na verkoop   10 punten 
 

 
Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking .  De aankoop van 1 elektrische fiets voor de wijkantenne van Kruishoutem 
wordt geraamd op 3.500,00 € (incl. btw).  De nodige kredieten werden voorzien op de buitengewone 
dienst van de politiebegroting dienstjaar 2022, op artikelnummer 330/743-51 (aankoop fietsen) 
 
Volgende firma’s zullen gecontacteerd worden : 

o Fietsen Vandeputte – Wittelstraat 69 – 9750 Kruisem/Zingem 
o Fietshandel Velohuis – Steenbakkerstraat 1 – 9700 Oudenaarde 
o Fietsen Jowan – Buissestraat 34 te 9690 Kluisbergen 

 
BESLISSING 
 
Over te gaan tot de aankoop van 1 elektrische fiets voor de antenne Kruishoutem. 
Deze aankoop wordt geraamd op 3.500 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten zijn voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, artikelnummer 330/743-51. 
 
 
 
Deze aankoop door het politiecollege te laten gunnen na de organisatie van een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking na het richten van een prijsvraag aan de volgende firma ‘s :  
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o Fietsen Vandeputte – Wittelstraat 69 – 9750 Kruisem/Zingem 
o Fietshandel Velohuis – Steenbakkerstraat 1 – 9700 Oudenaarde 
o Fietsen Jowan – Buissestraat 34 te 9690 Kluisbergen 

 
 
 
De gunning zal pas geagendeerd worden op het politiecollege nadat de begroting 2022 is goedgekeurd 
door de goedkeuringsorganen.   
 
 

8. Logistiek : Principe : Aankoop bureaustoelen voor de politiezone Vlaamse Ardennen – 

goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

Binnen bepaalde diensten/burelen van de politiezone Vlaamse Ardennen is er nood aan een 12-tal nieuwe 
bureaustoelen, meerbepaald in :  

o bureau officieren operaties 
o de in 2021 nieuw gecreëerde verhoorlokalen aan het verbouwde onthaal in het 

hoofdcommissariaat 
o vervanging van een aantal kapotte bureaustoelen in bestaande verhoorlokalen 
o vervanging van een aantal bureaustoelen verspreid over de politiezone; 

 
De huidige verschillende bureaustoelen in voornoemde diensten  zijn wegens hun hoge leeftijd en/of 
verkleuringen, gebroken armleuningen en scheuren in de stof dringend aan vervanging toe.  Er wordt 
hiervoor geopteerd voor een degelijke 8 uur dienst/ergonomische bureaustoel eventueel voorzien van 3D-
armsteunen. 
 
De politiezone stelt voor om een beroep te doen op het lopende raamcontract van CREAT ter aankoop van 
de voormelde 8u ergonomische bureelstoelen.  Binnen dit raamcontract zijn er verschillende types stoelen 
beschikbaar in meerdere percelen.   
 
Dit raamcontract is toegankelijk voor onze politiezone na aansluiting bij CREAT in 2020 waardoor een 
lokale procedure niet meer nodig is, er geen bestekken meer hoeven uitgeschreven te worden en de 
grootschaligheid van de dossiers de aankoopprijzen van het aanbod zeer laag brengt na grondige 
verkenning van de markt voor het afsluiten van groepscontracten. 
 
Van het raamcontract van CREAT, afgesloten met de leveranciers SEDUS werden in 2021 reeds 
verschillende 8u stoelen getest en goed bevonden ; deze stoelen zullen opnieuw bekeken worden.   

 
 

Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden via raamcontract CREAT – kantoormeubilair – 
perceel bureaustoelen (8u gebruik)  ; de geldigheid van het raamcontract met de firma Sedus Stoll BVBA, 
Ninovesteenweg 198 te 9320 Erembodegem loopt van 18/10/2021 tot en met 17/10/2025. 
 
De aankoop van 10 à 12  bureaustoelen wordt geraamd op 5.000,00 € (incl. btw).  De nodige kredieten zijn 
voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting dienstjaar 2022, op artikelnummer 330/741-
51 (bureaumeubilair). 
 
BESLISSING 
 
Over te gaan tot de aankoop van 10 à 12 bureaustoelen 8u gebruik voor het hoofdcommissariaat van de 
politiezone  Vlaamse Ardennen. 
 
Deze aankoop wordt geraamd op 5.000 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten zijn voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, artikelnummer 330/741-51 (bureaumeubilair). 
 
 
Deze aankoop door het politiecollege zal gebeuren via raamcontract CREAT bij de firma Sedus Stoll BVBA, 
Ninovesteenweg 198 te 9320 Erembodegem.  Dit raamcontract is geldig van 18/10/2021 tot en met 
17/10/2025 en toegankelijk door onze politiezone wegens toetreding tot CREAT in 2020. 
 
De gunning zal pas geagendeerd worden op het politiecollege nadat de begroting 2022 is goedgekeurd 
door de goedkeuringsorganen.   
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9. Logistiek : Principe : Aankoop van een tekstkar voor de politiezone Vlaamse Ardennen – 

goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

De politiezone Vlaamse Ardennen beschikte vroeger over grafische informatieborden op aanhangwagen ; 
deze informatieborden zijn heden in onbruik en behoren niet meer tot het patrimonium van de 
politiezone.  De nood aan een dergelijk informatiebord dringt zich opnieuw op waardoor een dergelijk 
bord tot op heden sporadisch wel eens gehuurd werd bij naburige politiezones of bij firma’s.  De huurprijs 
van een dergelijk informatiebord is aanzienlijk hoog, en de inzet van een dergelijk bord bij vele 
(verkeers)doeleinden blijkt zeer nuttig.  Om deze redenen wordt voorgesteld om zelf terug een 
aanhangwagen met LED display aan te kopen in de politiezone.  Dergelijke grafische informatieborden op 
aanhangwagen kunnen ingezet worden als signalisatie tijdens acties/controles, als waarschuwing voor 
trajectcontrole, als preventieve snelheidsradar, bij evenementen,…. 
 
De technische voorwaarden waaraan het grafisch informatiebord met LED – display moet voldoen is 
omstandig omschreven in een apart document welk zal overgemaakt worden aan de aan te schrijven 
firma’s; en werd ook overgemaakt met de informatie aan de raadsleden.  Aan volgende punten dient de 
aanhangwagen zeker te voldoen : Eén compacte en esthetisch gebouwde aanhangwagen met LED display, 
Display moet het publiek beknopte info kunnen geven door oa : tekstbericht, verkeersbord, tekening, 
cijfers of eenvoudige grafische beelden, Gebruiksvriendelijke bediening , Alle materialen en hulpmiddelen 
moeten nieuw en van zeer goede kwaliteit zijn, Bij de prijsbieding dienen alle technische specificaties en 
een uitgebreide documentatie gevoegd om toe te laten ons een zeer duidelijk beeld te vormen over de 
aangeboden producten, De volledige bekasting van de aanhangwagen is van witte kleur en draagt de 
politiestriping en -logo van de lokale politie, met de vermelding van de naam van de Politiezone, m.n. 
‘Vlaamse Ardennen’. Het PZ nummer dient ook voorzien te worden en is ’5425’. De tekst ‘Politie’ dient 
enkel in het Nederlands weergegeven worden. De achtergrond van het display dient zwart te zijn, De 
display is geïntegreerd op een aanhangwagen waardoor deze display overal en snel kan worden ingezet, 
De enkelassige aanhangwagen weegt minder dan 750 kg en is dus verrijdbaar met een gewoon voertuig en 
chauffeur met rijbewijs B, De display staat verticaal en is aan de voorkant voorzien van een frontplaat, De 
display wordt omhoog gebracht door middel van een hydraulisch systeem, De aanhangwagen is voorzien 
van regelbare poten waardoor de stabiliteit wordt bevorderd, De aanhangwagen is voorzien van een 
neuswiel, diefstalbeveiliging op dissel, degelijke 3-puntswielklem en voldoet aan alle wettelijke 
richtlijnen, De accu’s, batterijlader, bediening en aan- en uitschakelaar zitten in een separaat 
compartiment, Afzonderlijke compartimenten zijn voorzien van degelijke sloten, met eenzelfde sleutel 
afsluitbaar, De compactheid van de aanhangwagen is een sterke troef i.v.m. manoeuvreerbaarheid en 
inzetbaarheid op het terrein, De display moet afgeschermd zijn met een vandalismebestendige plexiplaat, 
De gebruikte LEDs moten v/h recentste type zijn en zeer goed qua lichtsterkte en levensduur, De 
intensiteit v/d leds wordt traploos gestuurd in functie van het omgevingslicht. Deze automatische dimmer 
moet voorzien zijn van een vertraging zodat bijvoorbeeld voorbij rijdende auto's geen invloed hebben. Om 
een optimaal dimeffect te verkrijgen moet de dimcurve instelbaar zijn, Eenvoudig en snel selecteren van 
afbeeldingen en animaties, Keuze uit voor te programmeren bitmaps en voor te programmeren animaties 
,Radarfunctie al dan niet gekoppeld aan specifieke voorgeprogrammeerde boodschappen, De 
boodschappen zijn gekoppeld aan de gemeten snelheid (vb. de hoogte van de 
boete),Gebruiksvriendelijkheid software (gebruik van de menu’s, aantal benodigde kliks voor het instellen 
van een displayprogramma) en nuttige mogelijkheden die een meerwaarde zijn, Een uitgebreide 
bibliotheek aanreiken met alle courante verkeersborden volgens de wegcode die duidelijk worden 
weergegeven waaronder alle gevaars-, voorrangs-, gebods-, verbodsborden en duidelijke pijlen met 
tekstinput die op een eenvoudige manier geprogrammeerd kunnen worden, De mogelijkheid om zelf 
afbeeldingen te downloaden in de bibliotheek, Men dient onbeperkt gemaakte projecten te kunnen 
opslaan op PC, naderhand heroproepbaar zijn, De leverancier moet bij het indienen van zijn offerte zijn 
softwarepakket voorafgaandelijk laten testen inzake gebruiksvriendelijkheid en mogelijke toepassingen, 
Verschillende instellingsmogelijkheden, Powersave functie (optie): Geprogrammeerde boodschappen 
worden slechts weergegeven na detectie van een voertuig, Voorgeprogrammeerde boodschappen: 
Boodschappen kunnen automatisch gekoppeld worden aan de gemeten snelheid, Algemene instellingen: 
ter plaatse kan men via de laptop al de instellingen wijzigen door middel van een directe seriële 
kabelaansluiting Op afstand kan men instellingen wijzigen d.m.v. gsm-modem, Gewone boodschappen: 
alle boodschappen kunnen ingebracht worden met behulp van de bijgeleverde software, waarbij de 
communicatie met de LED-display gebeurt via een RS-232 interface (COM poort = seriële poort). De 
software (QLT/QLG) voor programmatie van het LED-bord moet lokaal op de PC geïnstalleerd worden. Het 
LED-bord moet vanop afstand (via 4G verbinding in de tekstkar) kunnen worden geprogrammeerd vanop 
elke PC waarop de software is geïnstalleerd wanneer deze PC verbonden is met het internet. Het 
programmeren van de tekstkar via een cloud toepassing is niet aangewezen, Speciale effecten, 
Preventieve snelheidsradar en Powersave functionaliteit (meegeven als optie), … 
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De offertes zullen onderzocht worden en de inschrijver zal gekozen worden in functie van de meest 
regelmatige, volledige offerte die als die als beste scoort, volgens een puntensysteem met maximum 100 
punten.  Bij de gunning rekening zal worden gehouden met volgende beoordelingscriteria (in afnemende 
volgorde van belangrijkheid) : 

 
 Prijs van de offerte       40 punten 

(aanhangwagen ZONDER de opties) 
 Programmatie (software) en technische specificaties   30 punten 

(hierbij speelt de conformiteit met de gevraagde specificaties, mogelijkheden 
 en technologieën v/d vooropgestelde apparatuur een belangrijke rol) 

 Bediening, gebruiksgemak, constructie en kwaliteit van alle onderdelen 20 punten 
 Garantievoorwaarden en voorgestelde service na verkoop   10 punten 

(36 ndn = 10pnt; 30 mndn = 7,5 pnt; 24 mndn = 5 pnt; minder dan 24 mndn = 2,5 pnt) 
 

 
 

Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.  De aankoop van 1 grafisch informatiebord op aanhangwagen met LED 
display voor verkeersdoeleinden wordt geraamd op 33.000,00 € (incl. btw).  De nodige kredieten werden 
voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting dienstjaar 2022, op artikelnummer 330/744-
51 (exploitatiemateriaal en uitrusting).  
 
In de begroting 2022 werd  iets minder budget geraamd voor de aanhangwagen (30.000 euro incl BTW), 
doch op basis van de recente info-winning en prijsstijgingen werd de raming iets hoger ingeschat. 
Het totaalbudget op artikel 330/744-51 is evenwel voldoende groot en wordt nauwgezet opgevolgd. 
 
Volgende firma’s zullen gecontacteerd worden : 

o Krycer bvba – Brusselstraat 120 A – 1740 Ternat 
o Ledlite nv – Bergstraat 40 te 3945 Ham 
o Maxled – Doortstraat 6 te 1745 Opwijk 

 
BESLISSING 
 
Over te gaan tot de aankoop van 1 grafisch informatiebord op aanhangwagen met LED display voor 
verkeersdoeleinden voor de politiezone Vlaamse Ardennen. 
 
Deze aankoop wordt geraamd op 33.000 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten zijn voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, artikelnummer 330/744-51 (exploitatiemateriaal en 
uitrusting). 
 
 
 
Deze aankoop door het politiecollege te laten gunnen na de organisatie van een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking na het richten van een prijsvraag aan de volgende firma ‘s :  

o Krycer bvba – Brusselstraat 120 A – 1740 Ternat 
o Ledlite nv – Bergstraat 40 te 3945 Ham 
o Maxled – Doortstraat 6 te 1745 Opwijk 

 
De gunning zal pas geagendeerd worden op het politiecollege nadat de begroting 2022 is goedgekeurd 
door de goedkeuringsorganen.   
 
10. Logistiek : Principe : Aankoop van een snel interventievoertuig voor de politiezone Vlaamse 

Ardennen – goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

De politiezone beschikt sinds midden 2017 over 1 snel, krachtig & gestript interventievoertuig Skoda RS 
beschikt.  Dit voertuig beschikt over meer pk’s / kw’s dan een doorsnee voertuig omwille van operationele 
redenen.  Dit voertuig werd initieel voornamelijk gebruikt voor uitvoeren van overbrengingen en andere 
specifieke tussenkomsten / acties uitgevoerd door onder andere het COG-team van de politiezone.  
Daarnaast wordt dit voertuig eveneens ingezet voor verscheidene verkeerspatrouilles of –acties en 
onderscheppingen. 
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Het aantal interventievoertuigen in de zone (combi’s) is soms ontoereikend en het rijden met de Skoda RS 
is aantrekkelijker dan rijden met de huidige combi’s waardoor de Skoda RS heden dagelijks gebruikt wordt 
om gewone dagelijkse interventies mee uit te voeren. 
 
Het voertuig telt heden, na 4,5 jaar reeds +/- 250.000 gereden kilometers en vervanging dringt zich op, 
ook al omwille van de stijgende herstellingskosten het laatste jaar. 
Een nieuwe voertuigencommissie, samengesteld uit 5 leden (interventieleden & COG leden en 2 
leidinggevenden), ondersteund door de dienst logistiek, boog  zich over de noden, maakte de nodige 
analyses en kwam met een voorstel tot aankoop van een nieuw krachtig, snel en gestript 
interventievoertuig. 
 
Uit de lijst met nieuwe raamcontracten werden alle percelen bekeken met voertuigen met een zwaardere 
motorisatie (zowel sedan – stationwagens als SUV uitvoeringen) : Perceel 34: BMW 330i, Perceel 36: Volvo 
V60, P, perceel 37: BMW 520i, Perceel 39: Volvo V90, Perceel 45: Seat Tarraco, Perceel 46: Volvo XC90. 
 
De voertuigcommissie definieerde het doel voor inzet van het voertuig door de commissie voorlopig als 
volgt, nl. : opdrachten verkeer (flitsen/alcoholcontroles met interceptie, mobiele verkeerscontrole, …), 
opdrachten COG (categorie twee overbrengingen, overlast nachten, verplaatsing naar SI,…);zonale acties 
(acties QRAC, interzonale samenwerkingen,…);interventie (uitsluitend wanneer een stagiair de 
interventieploegen vervoegt).  Na de functionele analyse kwam naar voor dat het voertuig moet voldoen 
aan volgende zaken : meer vermogen  (minstens 200 pk), 4-wielaandrijving, grote binnenruimte, zowel 
voor de passagiers achteraan als de kofferruimte, Brandstof : benzine en automaat.  Hiertegenover 
werden ook een aantal eisen vooropgesteld naar de gebruiker van het voertuig : het voertuig wordt niet 
voor iedereen beschikbaar gesteld om veiligheidsredenen (veel pk’s)  en er een prioriteiten lijst inzake 
gebruik en opdrachten zal worden opgesteld; er wordt een minimumleeftijd / rij-ervaring vereist; er is 
een (Interne) rij-opleiding vereist met het nieuwe voertuig (incl theoretisch gedeelte met de wettelijke 
voorschriften inzake prioritair rijden), er komt meer controle op gebruik voertuig, en het voertuig wordt 
zeker niet meer voor reguliere interventieopdrachten in gezet. 
 
Na selectie door de commissie blijven de Volvo V60 en BMW 330i als 2 laatste opties over uit het federaal 
raamcontract.  Beide voertuigen zitten in dezelfde prijscategorie en betreffen voertuigen van degelijke, 
betrouwbare en veilige merken.  Na grondige vergelijking van de voertuigen werd uiteindelijk de BMW 
330i weerhouden die een merkelijk kleinere draaicirkel dan de V60 heeft, wat het voertuig wendbaarder 
maakt. 
 
De piste van de BMW330i (4x4 versie) en de samenstelling van het voertuig wordt na goedkeuring door de 
Politieraad verder in detail uitgewerkt in samenwerking met de leden van de voertuigencommissie, 
leverancier BMW en ombouwer Autographe.  Het dossier wordt liefst zo snel mogelijk gegund op het 
politiecollege omwille van de lange leveringstermijnen (in coronatijd tot 8 maand).   
 
De raming van het basisvoertuig BMW 330i (incl 4x4) bedraagt ongeveer 33.000 € (incl btw) en de  
toebehoren, politionele ombouw en opties worden geraamd op ongeveer 32.000 € (incl btw). 
 
In de begroting 2022 werd iets minder budget geraamd voor het snel en krachtig interventievoertuig 
(60.000€); de onvoorziene meerprijs die nu blijkt uit de raamovereenkomst kan worden opgevangen 
doordat de aankoop van meerdere andere voertuigen in 2022 ook voorzien is en het totaalbudget op het 
begrotingsartikel 330/743-52 hierdoor voldoende groot is.  In de loop van 2022 kunnen mogelijks 
verschuivingen van budgetten nodig zijn om alle voorziene aankopen te kunnen laten doorgaan, hetgeen 
nauwgezet zal worden opgevolgd. 

 
 

Deze aankoop zal door het politiecollege gegund zal worden via federale raamovereenkomst DGS/DSA 
2021 R3 022 (BMW) : “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud 
van politie en anonieme voertuigen in aankoopcentrale”.  De Raamovereenkomst werd afgesloten met 
meerdere inschrijvers naargelang de verschillende percelen met allerhande types voertuigen waarbij de 
keuze voor het krachtige interventievoertuig gaat naar perceel nr 34 : “middenklasse – sedan – krachtig - 
benzine” – met als begunstigde BMW Belgium Luxembourg – Lodderstraat 16 te 2880 Bornem.  De  
raamovereenkomst, inclusief perceel 34, is geldig tot 30 november 2025. 
 
Er wordt gekozen voor de ombouwer firma Autographe – Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver. 
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De prijsraming voor één volledig uitgerust snel en krachtig gestript interventievoertuig voor de PZ Vlaamse 
Ardennen (incl toebehoren en politionele ombouw van het voertuig) bedraagt 65.000 € (incl btw). 
 
De prijsraming voor een omnium autoverzekering voor één nieuw interventievoertuig  bedraagt 2.500 € 
per jaar (incl btw).   
 
BESLISSING 

Over te gaan tot de aankoop van 1 snel en krachtig gestript interventievoertuig voor de politiezone  
Vlaamse Ardennen. 
 
Deze aankoop wordt geraamd op 65.000 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten zijn voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, artikelnummer 330/743-52 (aankoop van auto’s en 
bestelwagens). 
 
Deze aankoop door het politiecollege zal gebeuren via Federale raamovereenkomst : DGS/DSA 2021 R3 022 
(BMW) : “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en 
anonieme voertuigen in aankoopcentrale”. Deze Raamovereenkomst werd afgesloten met meerdere 
inschrijvers naargelang de verschillende percelen met allerhande types voertuigen, waarbij de keuze voor 
het krachtige interventievoertuig gaat naar perceel nr 34 : “middenklasse – sedan – krachtig - benzine” – 
met als begunstigde BMW Belgium Luxembourg – Lodderstraat 16 te 2880 Bornem. 
 
Als ombouwer wordt de firma Autographe – Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver gekozen.  
 
 
Dit raamcontract is geldig tot en met 30/11/2025 en toegankelijk door onze politiezone. 
 
Er zal eveneens overgegaan worden tot het afsluiten van omnium autoverzekering voor één nieuw 
interventievoertuig waarvan de prijsraming 2.500 € per jaar (incl btw) bedraagt.  De nodige kredieten 
voor de omnium autoverzekering voor het interventievoertuig werden voorzien op de gewone dienst van 
de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/127-08. (verzekering van voertuigen). 
 
De gunning zal pas geagendeerd worden op het politiecollege nadat de begroting 2022 is goedgekeurd 
door de goedkeuringsorganen.   
 
De heer Lietar Brecht vraagt of het huidige snel interventievoertuig, de Skoda RS, zal behouden blijven.  
De korpschef licht toe dat dit nog intern besproken moet worden en nog moet voorgelegd worden aan het 
politiecollege.  Momenteel is er een tekort aan voertuigen binnen de politiezone. De personeelsleden zijn 
vragende partij om het voertuig te behouden.  De korpschef merkt evenwel op dat dit voertuig heel wat 
mankementen vertoont, hetgeen weerspiegeld wordt in de hoge herstellingskosten, waardoor het dus niet 
echt veilig is om dit voertuig te behouden.  Dit is ook de reden waarom het voertuig vervangen wordt.  De 
heer Lietar vraagt of dit voertuig niet kan gebruikt worden voor overbrengingen of andere taken.  De 
korpschef licht toe dat het gebruik van het snel interventievoertuig strikt gereglementeerd is en 
bovendien gekoppeld aan een aantal voorwaarden, vanuit de bezorgdheid om dit voertuig goed op te 
volgen.  Niet iedereen mag met dit snel interventievoertuig rijden.  De korpschef wijst wel op de drukke 
periode die aanvangt, met onder andere de aankomende wielerwedstrijden, waardoor dit voertuig nog zal 
ingezet worden.  Bedoeling is finaal om dit voertuig eind 2022 uit dienst te nemen. 
 
De heer Vandenabeele Luc merkt op dat het snel interventievoeruig aangekocht wordt via federale 
raamovereenkomst en vraagt of het onderhoud bij een lokale dealer kan gebeuren.  De korpschef licht toe 
dat de aankoop inderdaad gebeurt via raamovereenkomst, toegewezen aan een centrale dealer.  Het 
onderhoud van de aangekochte voertuigen gebeurt bij lokale dealer.  
 

11. Informatica : Principe : Aankoop van 40 ASTRID radio’s en toebehoren voor de politiezone 

Vlaamse Ardennen – goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

De politiezone beschikt op heden over 60 mobiele ASTRID-radio’s, verspreid over de 5 gebouwen van de 
zone. 40 stuks (inmiddels nog 35 wegens grote defecten)  ervan zijn op het hoofdcommissariaat 
ondergebracht in elektronische kasten en de anderen bevinden zich in de antennes en zijn toegewezen 
aan de wijkinspecteurs en antennecoördinatoren. 
 
De huidige radio’s zijn van het type Nokia THR 880i.  De 17 meest recente mobiele radio’s dateren van 
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2015, 25 stuks van 2012 en de overige zijn meer dan 15 jaar oud.   
 
De 40 toestellen van 2012 en ouder beginnen één voor één dure mankementen te vertonen en zijn 
dientengevolge ook niet meer veilig en betrouwbaar voor gebruik wegens uitval en hoge kosten voor 
reparatie. 
 
Inmiddels beschikt de politiezone over 40 elektronische radiokastjes, waardoor wordt voorgesteld over te 
gaan tot de aankoop van 40 nieuwe, mobiele radio’s voor het Hoofdcommissariaat te Oudenaarde.  De 17 
meest recente radio’s, aangekocht in 2015, zullen voorlopig in de antennes gebruikt worden.  In een 2de 
fase kunnen ook deze radio’s verder vervangen worden wanneer zich dat noodzaakt de komende jaren. 
 
De politiezone stelt voor om voor de aankoop van de radio’s beroep te doen op de raamovereenkomst van 
ASTRID, waarin verschillende types radio’s worden voorgesteld van 5 verschillende leveranciers.  Dit 
raamcontract is ook toegankelijk voor de lokale politiezones waardoor een lokale procedure niet meer 
nodig is, er geen bestekken meer hoeven uitgeschreven worden en de grootschaligheid van de dossiers de 
aankoopprijzen van het aanbod zeer laag brengt na grondige verkenning van de markt voor het afsluiten 
van de groepscontracten. 
 
Na goedkeuring van de politieraad zal er  na voorafgaande testing en advies over het gebruik van de 
verschillende types radio’s door operationele collega’s overgegaan worden tot aankoop van : 

 
 34 gewone draagbare radio’s - uitgerust met klavier en antenne 

 batterij en lader (indien nodig) 
 ladervoet voor in elektronische kast 
 software én programmatie ervan 
 (zo mogelijk en nodig ook nog met apart “oortje” en bekabeling hiertoe) 

 
 6 pocketradio’s – uitgerust met klavier en antenne (kleiner type voor anonieme 

opdrachten) 
 batterij en lader (indien nodig) 
 ladervoet voor in elektronische kast 
 software én programmatie ervan 
 (zo mogelijk en nodig ook nog met apart “oortje” en bekabeling hiertoe) 

 
 1 radio of louter (bluetooth) radioverbinding op 1 BMW motor (wegens recent 

onherstelbaar defect van vaste radio op motor) en nodige accessoires / verbinding 
hiertoe naar helm. 

 
Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden via raamcontract ASTRID : CD-MP-OO-60 van 
26/03/2018 :  “Raamovereenkomst voor het leveren van eind apparatuur”. (nodige percelen : perceel 1 – 
standaard draagbare radio; perceel 2 – pocket radio; perceel 3 : heavy duty radio).  De betreffende 
raamovereenkomst werd afgesloten met 5 leveranciers voor 5 verschillende categorieën radio’s (percelen 
1 tot 5) en 3 verschillende categorieën pagers (percelen 6 tem 8).  De leveranciers voor de nodige 
percelen 1 tot en met 3 betreffen volgende: 

o Perceel 1 : Standaard draagbare radio (= portable, portofoon) 
 Abiom : Sepura STP9000 
 Flash : Motorola MTP3550 
 Koning&Hartman : Motorola MTP 3550 
 Securitas : Motorola MTP3550 
 TranzCom : Airbus THR880i 

o Perceel 2 : Pocket Radio (=compacte en lichte radio) 
 Abiom : Sepura SC21 
 TRansCom : TH1n 

o Perceel 3 : heavy duty radio (= robuuste radio) 
 Abiom : Sepura SC20 
 Flash : Motorola MTP6650 + Motorola MXP600 
 Koning&Hartman : Motorola MTP6650 + Motorola MXP600 
 Securitas : Motorola MTP6650 + Motorola MXP600 
 TranzCom : Airbus TH9 
  

De geldigheid van de raamovereenkomst ASTRID loopt tot 06/07/2022. 
De aankoop van 40 nieuwe mobiele ASTRID-radio’s en toebehoren wordt geraamd op 36.000,00 € (incl. 
btw).  De nodige kredieten werden voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting dienstjaar 
2022, op artikelnummer 330/742-53 (informatica). 
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BESLISSING 
 
Over te gaan tot de aankoop van 40 mobiele ASTRID-radio’s en toebehoren voor het hoofdcommissariaat 
van de politiezone  Vlaamse Ardennen. 
 
Deze aankoop wordt geraamd op 36.000 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten zijn voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, artikelnummer 330/742-53 (informatica). 
 
 
Deze aankoop door het politiecollege zal gebeuren via raamovereenkomst ASTRID : CD-MP-OO-60 van 
26/03/2018 :  “Raamovereenkomst voor het leveren van eind apparatuur”. (nodige percelen : perceel 1 – 
standaard draagbare radio; perceel 2 – pocket radio; perceel 3 : heavy duty radio) 
 
De geldigheid van de raamovereenkomst ASTRID loopt tot 06/07/2022 en is toegankelijk voor de 
politiezone Vlaamse Ardennen. 
 
De gunning zal pas geagendeerd worden op het politiecollege nadat de begroting 2022 is goedgekeurd 
door de goedkeuringsorganen.   
 
 

 

12. Informatica : Principe : Aankoop vervanging storage center politiezone Vlaamse Ardennen – 

goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

De lokale politie Vlaamse Ardennen beschikt over een dubbel gevirtualiseerd VMware platform dat 
gebruikt wordt voor het hosten van de virtuele servers binnen de verschillende netwerkomgevingen & -
toepassingen, zoals ISLP informatica toepassingen (OPS/QRY/PUMA/FILE/MAIL), Lokale informatica 
toepassingen (bv. Archipol, EDL/ORBIT), Lokale informaticatoepassingen (administratieve omgeving). Deze 
administratieve omgeving  stelt de toepassingen beschikbaar via een Citrix XenApp oplossing op de lokale 
ISLP toestellen voor een 90-tal simultane gebruikers, een mobiel platform voor het hosten van 14 virtuele 
Windows, 10 ISLP stations en 25 remote desktop connecties voor mobiel gebruik. 
 
De huidige Private Cloud omgeving is gebouwd op basis van de volgende componenten : 

 servers : Binnen een HPE c3000 blade chassis zijn 2 vmWare clusters geconfigureerd, elk 
bestaand uit 3 Blade Servers en per cluster 1 management server, 
 storage : Als shared storage platform wordt vandaag een 3PAR StoreServe 7200 oplossing 
gebruikt. Er is een Fiber Channel SAN netwerk gebouwd met Fiber Channel SAN switches in het 
c3000 blade chassis. 

 
De servers en storage in al deze omgevingen zijn allen minimaal 5 jaar oud en hebben niet langer de 
nodige performantie en reserves om de toekomstige uitbouw en groei van de platformen te ondersteunen, 
welke eveneens vereist zijn om het ISLP-platform up te graden in 2022 en het mobiel platform verder uit 
te bouwen.   
 
Rekening houdend met de leeftijd van de huidige servers en de toekomstige noden wenst de PZ Vlaamse 
Ardennen over te gaan tot de aankoop van één nieuwe gevirtualiseerde serverinfrastructuur (niet langer 
twee losse VM-Ware omgevingen) dewelke gebruikt zal worden voor de virtualisatie van: de federale ISLP 
servers, de volledige administratieve omgeving, de eigen servers in het ISLP Netwerk en de  Mobile Office 
infrastructuur. 
De verschillende componenten (virtualisatiehosts, shared storage, managementserver, networking & 
backup) zullen met andere woorden gebruikt worden over de verschillende netwerken heen.  De 
centralisatie en het belang van IT voor de dagdagelijkse werking vereisen dat de nodige redundantie 
wordt ingebouwd om de uptime van de infrastructuur te garanderen (shared storage, servers, 
networking…), daarenboven moet het centrale platform bovendien voldoende krachtig zijn (IOPS/Latency) 
om een vlotte werkingssnelheid te garanderen voor alle componenten. 
 
Er moet voldaan worden aan volgende technische omschrijving zoals omschreven in een apart document 
dat zal worden meegegeven aan de aan te schrijven firma’s.   
 
Naast de firma Lebon als vaste ICT partner die de IT configuratie (meer bepaald de Citrix omgeving) in de 
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zone sinds de hervorming mee heeft uitgebouwd, zullen enkel nog 4 andere firma’s gecontacteerd worden 
waar een overheid een raamovereenkomst mee heeft afgesloten waar ook onze politiezone een beroep 
kan op doen voor het aanschaffen van de hardware en software.  Raamcontracten toegankelijk voor de 
lokale politiezones maken een lokale procedure niet meer nodig waardoor er geen bestekken meer hoeven 
uitgeschreven te worden.   
 
De offertes zullen onderzocht worden en de inschrijver zal gekozen worden in functie van de meest 
regelmatige, volledige offerte die als die als beste scoort, volgens een puntensysteem met maximum 100 
punten.  Bij de gunning rekening zal worden gehouden met volgende beoordelingscriteria (in afnemende 
volgorde van belangrijkheid) : 

 Prijs van de offerte       60 punten 
 Technische specificaties       30 punten 

(hierbij speelt de conformiteit met de gevraagde specificaties v/d vooropgestelde 
apparatuur een belangrijke rol) 
 Garantievoorwaarden en dienst na verkoopvoorwaarden   10 punten 

 
Deze aankoop zal door het politiecollege gegund  worden na onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

De aankoopprijs voor de aankoop / vervanging van de algemene virtuele storage en virtuele servers van de 
PZ Vlaamse Ardennen wordt geraamd op 125.000,00 euro inclusief BTW. 
Bij de opmaak van de begroting 2022 in het najaar van 2021 werd iets minder budget geraamd voor de 
vernieuwing van de IT Storage (115.000 € incl btw), doch op basis van recente info-inwinning en het 
gegeven dat de laatste maanden vele prijzen zijn gestegen, bestaat er een vermoeden dat de raming nu 
iets hoger moet zijn.  Het totaalbudget op het begrotingsartikel 330/742-53  is voldoende groot en dit 
vormt op heden nog geen probleem.  In het najaar 2022 zullen verschuivingen van budgetten nodig zijn 
om alle voorziene aankopen te kunnen laten doorgaan doch dit zal nauwgezet opgevolgd worden. 
 
Volgende firma’s zullen gecontacteerd worden : 

o Lebon IT-Services NV – Roeselarestraat 205A – 8840 Oostnieuwkerke 
o Raamcontract Stad Brugge – ICT Aankoopcentrale Refnr 1689 – Perceel 8 : Servers en Storage 

Gegund 13/03/2019 en minstens 3 jaar geldig. 
Contract afgesloten met de firma : Realdolmen – A. Vaucampslaan 42 – 1654 Huizingen 

o Raamcontract Creat 
Referentie AD-ALL-15-10-55 
Contract afgesloten met de firma : Xylos – Antwerp City Center – Lamorinièrestraat 161A – 
2018 Antwerpen 

o Raamcontract PZ Antwerpen – Generaal Armstrongweg 1 te 2020 Antwerpen 
Nr overeenkomst : LPA-2017-295 : Beveiliging en onthaalwerking 
Geldigheid contract: van 01/09/2018 tot 31/08/2025 
Contract afgesloten met de firma : Securitas nv – Sint Lendriksborre 3 – 1120 Brussel 

o Raamcontract CIPAL – C-Smart Contract 
Geldig tot 24/07/2023 
Contract afgesloten met de firma : Central Point Belgium nv – Nieuwlandlaan 111 – 3200 
Aarschot 
 

BESLISSING 

Over te gaan tot de aankoop/vervanging van de algemene virtuele storage en virtuele servers van de 
politiezone Vlaamse Ardennen.   
 
Deze aankoop wordt geraamd op 125.000 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten zijn voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, artikelnummer 330/742-53 (informatica ). 
 
Deze aankoop door het politiecollege te laten gunnen na de organisatie van een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking na het richten van een prijsvraag aan de volgende firma ’s en/of consultatie van 
vier raamcontracten : 
 

- Lebon IT-Services NV – Roeselarestraat 205A – 8840 Oostnieuwkerke 
 

- Raamcontract Stad Brugge – ICT Aankoopcentrale Refnr 1689 – Perceel 8 : Servers en Storage 
o Gegund 13/03/2019 en minstens 3 jaar geldig. 
o Contract afgesloten met de firma : Realdolmen – A. Vaucampslaan 42 – 1654 Huizingen 
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- Raamcontract Creat 
o Referentie AD-ALL-15-10-55 
o Contract afgesloten met de firma : Xylos – Antwerp City Center – Lamorinièrestraat 161A – 

2018 Antwerpen 
 

- Raamcontract PZ Antwerpen – Generaal Armstrongweg 1 te 2020 Antwerpen 
o Nr overeenkomst : LPA-2017-295 : Beveiliging en onthaalwerking 
o Geldigheid contract: van 01/09/2018 tot 31/08/2025 
o Contract afgesloten met de firma : Securitas nv – Sint Lendriksborre 3 – 1120 Brussel 

 
- Raamcontract CIPAL – C-Smart Contract 

o Geldig tot 24/07/2023 
o Contract afgesloten met de firma : Central Point Belgium nv – Nieuwlandlaan 111 – 3200 

Aarschot 
 
 
De gunning zal pas geagendeerd worden op het politiecollege nadat de begroting 2022 is goedgekeurd 
door de goedkeuringsorganen.   
 

 

13. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 2 functies van inspecteur van politie 

–Dienst Maatschappelijke Politiezorg hoofdpost Oudenaarde 

 

De door de politieraad goedgekeurde personeelsformatie dd 14 december 2021 voorzag om 2 inspecteurs 
LRD/ Dienst Maatschappelijke Politiezorg aan te werven.  De invulling van deze functies werd voorzien in 
de personeelsbegroting 2022 en volgende.  
 
BESLISSING 
 
De volgende betrekkingen worden door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard vanaf de 
mobiliteitscyclus 2022-02 : 
 
- 2 functies van inspecteur van politie– dienst DMP- hoofdpost Oudenaarde 
 
De functies inspecteur DMP betreffen gespecialiseerde betrekkingen waaraan een functietoelage is 
gekoppeld bedoeld in artikel XI.III.12 RPPol 
 
De vacant verklaarde betrekkingen zijn voorzien in de huidige personeelsformatie.   
 
De selectiecommissie voor de vacatures van inspecteur van politie – DMP - hoofdpost Oudenaarde wordt 
vastgesteld als volgt : 
Voorzitter : de korpschef; 
Leden : 
 
- Een officier van politie van de lokale politie, Directie operaties, aan te wijzen door de korpschef 
- Een hoofdinspecteur van politie – werkzaam binnen een sociale dienst/cel van een korps van de lokale 

politie aan te wijzen door de korpschef 
- Secretaris : lid van de personeelsdienst 
 
 
14. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 2 functies van inspecteur van politie 

- verkeer hoofdpost Oudenaarde 

 

De door de politieraad goedgekeurde personeelsformatie dd 14 december 2021 voorzag de verkeersdienst 
te versterken met 2 basiskaders.  In uitvoering van de goedgekeurde personeelsformatie stelt de 
politiezone voor om 2 functies van inspecteur van politie – verkeersdienst vacant te verklaren.  De 
invulling van deze functie is voorzien in de personeelsbegroting 2022. 
 
BESLISSING 
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De volgende betrekkingen wordt door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard vanaf de 
mobiliteitscyclus 2022-02 : 
 
- 2 functies van inspecteur van politie – verkeersdienst - hoofdpost Oudenaarde 
 
De functies inspecteur voor de verkeersdienst hoofdpost Oudenaarde betreft gespecialiseerde 
betrekkingen waaraan een functietoelage is gekoppeld bedoeld in artikel XI.III.12 RPPol. 
 
 
De vacant verklaarde betrekkingen zijn voorzien in de huidige personeelsformatie.   
 
 
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie. 
 
 
Er zal voorzien worden in een wervingsreserve voor een gelijkwaardige functionaliteit en dit tot de datum 
van de tweede volgende mobiliteit. 
 
 
De selectiecommissie voor de vacature van inspecteur van politie – verkeersdienst - hoofdpost Oudenaarde 
wordt vastgesteld als volgt : 
Voorzitter : de korpschef; 
Leden : 
- Een officier van politie –directie operaties van de lokale politie aan te wijzen door de korpschef 
- Een hoofdinspecteur van politie – diensthoofd verkeer van een korps van de lokale politie aan te 

wijzen door de korpschef 
- Secretaris : lid van de personeelsdienst 
 

VRAGENUURTJE 

 

De heer Vandenabeele vraagt welke nieuwe ontwikkelingen er zijn in het kader van het 
nieuwbouwdossier.  De voorzitter merkt op dat het dossier in de juiste ontwikkeling zit.  De locatie van 
het nieuwe politiecommissariaat zal gelegen zijn op het bedrijventerrein Bruwaan Noord.  Op deze locatie 
zijn reeds een aantal onteigeningen gebeurd, en er werd een ventweg aangelegd.  Tevens werd recent het 
akkoord vanwege het agentschap Bos en Natuur verkregen om het bos op Bruwaan Noord te verwijderen.  
Deze beslissing kwam er na compensatie door stad Oudenaarde van dit terrein voor een terrein dat meer 
dan dubbel zo groot is.  Nu kan het dossier zich verder ontplooien, in samenwerking met Solva en met een 
werkgroep intern het politiekorps.  Bedoeling is om begin 2023 de bouwwerken aan te vatten.  De 
korpschef voegt de ambitie toe om op de politieraad van 19 april 2022 een projectnota voor te leggen aan 
de leden van de politieraad. 
 
De heer Murat Yurtay vraagt of hij een vraag mag stellen betreffende de gebruikte bewakingscamera’s te 
Oudenaarde door de politie, zoals ook besproken op de laatste gemeenteraad van stad Oudenaarde.  De 
korpschef licht toe dat deze camera’s eigendom zijn van stad Oudenaarde.  De korpschef doet geen 
uitspraken over de Chinese makelij noch over de ethiek van de camera’s, en staat stil bij de vragen die 
gesteld worden over de veiligheid van het wegschrijven van de data.  Het beeldmateriaal gaat via een 
beveiligde glasvezel lijn van stad Oudenaarde naar de politie.  Deze lijn is veilig.   
 

GEHEIME ZITTING 

 

15. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen benoemingsbesluiten 
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