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LOKALE POLITIE 
VLAAMSE ARDENNEN 

  

 

 

 LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE POLITIERAAD  
DD. 19 APRIL 2022 GEREGELDE AANGELENHEDEN 

 
Art. 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. 
Artikel 337 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 
AGENDA 
 
DAGORDE : 

 
De vergadering wordt door de Burgemeester - Voorzitter geopend om 20.06 u. 
 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Eedaflegging commissaris Alain De Soete 

 

Overeenkomstig artikel 59 van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd 
op twee niveaus, legt het volgend nieuw in dienst getreden personeelslid bij de politiezone Vlaamse 
Ardennen, in handen van de heer Marnic De Meulemeester, voorzitter van het politiecollege van de 
politiezone Vlaamse Ardennen, de voorgeschreven eed af : 
 

- De Soete Alain, commissaris van politie 
 

De eed luidt als volgt : “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
Wetten van het Belgische volk”. 
 

2. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 8 februari 2022 

 

Mevrouw De Rycke merkt op dat bij de aanwezigen op de politieraad van 8 februari 2022 de heer Labie als 
aanwezig staat aangeduid.  Dit zal aangepast worden. 
Goedgekeurd met algemene stemmen. 
 

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

administratief toezicht van de begroting 2022 van de politiezone Vlaamse Ardennen 

 
Het dossier betreffende de politiebegroting 2022, door de politieraad vastgesteld in zitting van 14 
december 2021, werd op het provinciaal gouvernement ontvangen op 22 december 2021.  Aangezien de 
begroting werd opgemaakt vooraleer de richtlijnen van de minister betreffende de politiebegroting 2022 
werden bekend gemaakt (PLP 61 dd 8/12/2021, BS 20/12/2021) werden onder andere de bedragen van de 
federale toelagen niet correct geraamd. 
Mevrouw de gouverneur keurt de begroting 2022 in het kader van het federaal toezicht goed (art. 71 e.v. 
WGP), doch met het verzoek haar via wijziging in overeenstemming te brengen met de ministeriële 
richtlijnen. 
 

4. Logistiek : Principebeslissing : Aankoop van airconditioning voor de burelen van de antenne 

Kruishoutem - goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

Er wordt overgegaan tot levering en installatie van airconditioning in 6 burelen van de antenne 
Kruishoutem.  De technische nota met de vereisten waaraan de inschrijvers dienen te voldoen en de 
raming ten bedrage van 15.000 euro incl. BTW worden goedgekeurd. 
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Deze opdracht zal door het politiecollege gegund worden na de organisatie van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, waarbij een prijsvraag wordt gericht aan de volgende 
firma’s :  
 
- A-DM.be, Vlaamse Ardennendreef 22B, 9700 Oudenaarde (reeds installaties uitgevoerd, zeer tevreden) 
- Bart Vanderstraeten, Kortrijkstraat 254, 9700 Oudenaarde (reeds installatie uitgevoerd, zeer 

tevreden) 
- Flanders Air Technic nv – Industriezone Zaubeek – Stokstraat 26 - Kruisem 
 
 
De opdracht zal gefinancierd worden met de kredieten die voorzien zijn op de buitengewone dienst van de 
politiebegroting 2022, artikelnummer 330/723-60 (aanpassingswerken gebouwen).  
 
 
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op 
de lijst met beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname 
wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
De heer Vansteenbrugge vraagt of dergelijke investeringen in de politieantenne momenteel nog 
aangewezen zijn. Dit met de nakende nieuwbouw en rekening houdend met de kostprijs van de airco.  De 
voorzitter merkt op dat het zeer voorbarig is om de airco momenteel niet te voorzien, vooral omdat de 
nieuwbouw niet onmiddellijk zal gefinaliseerd zijn.  Daarenboven lopen de temperaturen in de antennes 
tijdens de zomerperiode vaak hoog op, waardoor het niet altijd even comfortabel werken is.  Dhr 
Vansteenbrugge voegt toe dat de airco niet de meest ecologische oplossing is die een grote investering 
betreft voor een eerder beperkt rendement.  De voorzitter neemt nota van de opmerkingen van Dhr 
Vansteenbrugge. 
 

5. Logistiek : Principebeslissing : Aankoop van een kleine, anonieme bus voor allerhande 

verplaatsingen voor de politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring raming, voorwaarden, 

wijze van gunnen 

 
 
Er wordt overgegaan tot de aankoop van 1 kleine, anonieme bus voor allerhande verplaatsingen voor de 
politiezone Vlaamse Ardennen.  De aankoop zal gebeuren via de federale raamovereenkomst DGS/DSA 
2021 R3: “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie 
en anonieme voertuigen in aankoopcentrale”Dit betreft een  Raamovereenkomst met meerdere 
inschrijvers naargelang de verschillende percelen met allerhande types voertuigen.  Deze  
raamovereenkomst DGS/DSA 2021 R3 is geldig tot 30 november 2025.   
 
De verkozen ombouwer betreft Autographe, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver. 
 
De prijsraming voor één kleine, anonieme bus voor de PZ Vlaamse Ardennen (incl toebehoren en beperkte 
ombouw van het voertuig) bedraagt   40.000 € incl btw. 
 
De nodige kredieten hiervoor werden voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2022, op 
artikelnummer 330/743-52 (aankoop auto’s en bestelwagens). 
 
Er wordt eveneens overgegaan tot het afsluiten van een omnium autoverzekering voor de nieuw aan te 
kopen voertuigen.  De prijsraming voor een omnium autoverzekering bedraagt 2.500 euro per jaar incl 
BTW. 
 
De nodige kredieten voor de omnium autoverzekering voor de nieuwe interventievoertuigen werden 
voorzien op de gewone dienst van de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/127-08 (verzekering 
van voertuigen).   
 
De gunning van deze opdracht zal geagendeerd worden op het politiecollege van mei of juni 2022.   
 
 
De opdracht zal gefinancierd worden met de kredieten die voorzien zijn op de buitengewone dienst van de 
politiebegroting 2022, artikelnummer 330/743-52 (aankoop van auto’s en bestelwagens).  
 
De aankoop van de omnium verzekering zal gefinancierd worden met de kredieten die voorzien zijn op de 
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gewone dienst van de politiebegroting 2022, op artikelnummer 330/127-08 (verzekering van voertuigen). 
 
 
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op 
de lijst met beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname 
wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
De heer Lietaer vraagt of dit voertuig zal ingezet worden voor operationele of voor administratieve 
doeleinden.  De korpschef deelt mee dat dit voertuig zal ingezet worden voor administratieve 
verplaatsingen zoals verplaatsing naar de schietstand, verplaatsingen naar opleidingen,… 
 

6. Logistiek : Nieuwbouwproject  : Beslissing tot bouwen van een politiehuis en schietstand op 

gronden gelegen te Bruwaan Noord te Oudenaarde en goedkeuring bestek voor de 

overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Studieopdracht nieuw Politiehuis 

Politiezone Vlaamse Ardennen 

 

Na stemming bij handopsteking met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en tegen 4 onthoudingen, 
 
Over te gaan tot de goedkeuring locatiebepaling politiehuis op het regionaal bedrijventerrein Bruwaan 
Noord, gelegen langs de N 60 ter hoogte van de rotonde aan de Graaf van Landaststraat. 
 
 
Het bestek met bijlages opgesteld door Solva voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 
“Studieopdracht nieuw politiehuis Politiezone Vlaamse Ardennen” goed te keuren. 
 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Solva. 
 
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op 
de lijst met beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname 
wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 

De heer Bettens merkt op dat de locatiebepaling een eerste maal besproken is tijdens de politieraad van 
december 2020.  De heer Bettens heeft de stukken doorgenomen en kan zich niet van de mening ontdoen 
dat de locatie moest eindigen op Bruwaan Noord.  Hij merkt op dat er nog tal van goede locaties mogelijk 
zijn, zoals het terrein gelegen aan de Watermolenstraat in Leupegem, welke niet weerhouden is omdat 
een er met een winkel moet samengewerkt worden om het terrein te ontsluiten.  Ook andere terreinen 
zijn niet weerhouden om diverse redenen. 
De heer Bettens acht het terrein aan de Bruwaan Noord niet geschikt als terrein voor het oprichten van 
een politiegebouw.  Immers hierdoor wordt ruimte voor bedrijven ingenomen en dit valt moeilijk te 
verteren.  Daarenboven laten de stedenbouwkundige voorschriften ook niet zomaar toe dat hier een 
politiegebouw geplaatst wordt. De korpschef merkt op dat het afgelegde traject niet moest eindigen op 
Bruwaan Noord.  Met betrekking tot de stedenbouwkundige voorschriften moet de politiezone inderdaad 
een vergunning aanvragen die zal moeten verdedigd worden.  De voorzitter vult aan dat de politiezone 
een ware kruistocht ondernomen heeft om tot dit punt te komen.  Er moeten keuzes gemaakt worden, het 
traject duurt nu al 4 à 5 jaar en het huidig gebouw is op.  Het eerste overleg met de provincie was 
positief, doch we moeten inderdaad een vergunning aanvragen én krijgen.  De heer Bettens begrijpt dat 
het gebouw op is, doch herhaalt dat de documentatiebundel zoals opgemaakt door Solva de indruk wekt 
dat er snel beslist is om tot de locatie van de Bruwaan Noord te komen.  De voorzitter ontkent dit stellig 
en geeft mee dat Solva zeer punctueel, kritisch   en op de hoogte is van de regelgeving en wetgeving 
terzake.  Bovendien werkt Solva enkel met specialisten.  De korpschef herhaalt dat dit traject nu reeds 5 
jaar duurt.  Het huidig gebouw voldoet niet, en is zo lang behouden omwille van de hypotheek.  Voorts is 
er eveneens een enorme druk vanwege de vakorganisaties om een nieuw gebouw op te richten. 
De heer Vandenabeele merkt op dat er in de overgemaakte stukken gesproken wordt van 2 bouwlagen en 
stelt zich de vraag of het voor dit project niet meer aangewezen is om drie bouwlagen te voorzien.  De 
korpschef licht toe dat hiertoe het RUP moet aangepast worden.  Dit is nu niet aan de orde.  Wel wordt de 
mogelijkheid voorzien om eventueel op termijn een derde bouwlaag bij te plaatsen.  In deze verwijst de 
korpschef naar de fusiegesprekken die momenteel lopen.  Mocht het tot fusie komen, dan gaan de 
overhead diensten verdubbelen.  Hiermee is in voorliggend bestek rekening gehouden, doch de korpschef 
merkt op dat dit de fusiegesprekken niet makkelijker maakt.  Ons politiecollege ziet dit echter als een 
voorbeeld van goed proactief bestuur en dus als te rechtvaardigen.   
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De heer Vansteenbrugge vraagt hoe groot de waarschijnlijkheid is dat de kostenraming van het project zal 
gerespecteerd worden.  Met andere woorden, hoe zeker is men dat de vooropgestelde raming van 16 
miljoen euro geen 20 miljoen euro wordt bij het einde van het project.  De korpschef merkt op dat dit 
een correcte vraag is, doch verwijst naar de goede samenwerking met Solva in deze.  Tevens verwijst de 
korpschef naar een afgewerkt project in Waregem waar een immens gebouw is geplaatst, evenwel zonder 
schietstand, voor een totaal bedrag van 16 miljoen euro.  De heer Vansteenbrugge herhaalt dat ramingen 
vaak onderschattingen zijn, en schat dat men voor dit project mag rekenen op een totale kostprijs van 20 
miljoen euro zonder attributen (informatica, meubilair,…).  Burgemeester Willequet merkt op dat hier op 
dit moment niemand gelijk zal halen. De heer Vansteenbrugge wil dat we als goede huisvader hier naar 
kijken met open ogen.  De korpschef beaamt dat we vooral een correct beeld willen meegeven van dit 
project.  De heer Vansteenbrugge voegt toe dat hij hiermee niet wil zeggen dat er geen eerlijke raming is 
meegegeven vanwege Solva.  De heer Yurtay vraagt of deze raming gebaseerd is op de huidige basisprijzen 
voor de grondstoffen in de bouw.  De voorzitter stelt dat Solva op basis van hun ervaring met het 
oprichten van politiegebouwen een marge voorzien heeft in de raming. 
De heer Depauw stelt zich vragen naar de bereikbaarheid van het politiegebouw op de locatie Bruwaan 
Noord.  De voorzitter merkt op dat er steeds een antenne blijft behouden in het stadscentrum als eerste 
aanspreekpunt voor de burger. 
De heer Bettens wil graag een stemming over dit punt.  In de politieraad heeft ieder raadslid inclusief de 
leden van het politiecollege één stem (behalve voor stemming aangaande begroting of jaarrekening) en de 
stemming gebeurt bij handopsteking.  De voorzitter vraagt tot stemming over te gaan tot de goedkeuring 
locatiebepaling politiehuis op het regionaal bedrijventerrein Bruwaan Noord, gelegen langs de N 60 ter 
hoogte van de rotonde aan de Graaf van Landaststraat, alsook tot goedkeuring van het bestek met bijlages 
opgesteld door Solva voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Studieopdracht nieuw 
politiehuis Politiezone Vlaamse Ardennen”.   
Beiden worden goedgekeurd met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en tegen 4 onthoudingen (Dhr 
Bettens, mevrouw De Rycke, dhr Vansteenbrugge en dhr Depauw). 
 

7. Informatica : Principesbeslissing : Aankoop van laptops met dockingstations en desktops in het 

kader van het jaarlijks vervangingsplan voor de politiezone Vlaamse Ardennen – goedkeuring 

raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

Over te gaan tot de aankoop van 10 desktops en 12 laptops (waarvan 1 zwaardere voor de 
systeembeheerder) en 6 compatibele dockingstations met toebehoren. 
 
De aankoop dient te voldoen aan volgende technische vereisten : 
 
Technische omschrijving van de vereiste Hardware : 

 
12 laptops Mobile Office met 6 docking stations 

 
Het merk Lenovo wordt expliciet gevraagd daar reeds aanwezige recente laptops Mobile Office met 
docking station eveneens van dit merk zijn en alle laptops overal in de zone moeten aangesloten kunnen 
worden op hetzelfde type docking station – eenvormigheid in werking in de zone voor iedereen. 

 

OS: MS Windows 10 PRO 64-bit Stereo speakers en micro  

Geheugen: minimum 8 GB, 1 toestel minimum 
6 GB 

Touchpad 

Harde schijf: minimum 512 GB SSD Azerty BE toetsenbord met keypad 

Processor: minimum I5 of gelijkwaardig, 1 
toestel minimum I7 

Camera 

TFT 15,6" Dual band wireless-AC 

Bluetooth Gigabit Ethernet 

2 x USB 4G LTE-A en Wifi, 1 zwaarder toestel zonder 4G 

Pluspunt : VGA poort Pluspunt: eID smart card reader 

6 compatibele USB-C docking stations 

 
Minimum 3 jaar garantie (met voorstel uitbreiding naar 5 jaar garantie indien mogelijk) 
Optioneel “Keep your hard drive”  
Incl Recupelkosten 
Incl Transport en Leveringskosten 
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10 desktops met toebehoren 
 

PC vereisten Windows compatible PC met Intel i5 of compatibele processor 
Snelheid minimum 3 Ghz of hoger 
Desktop of Mini-Tower 

Operation System MS Windows 10 PRO 64-bit 

Geheugen (RAM) Minimum 8 GB 

Harde Schijf Minimum 512Gb SSD 

Poorten Minimum 2 USB 2.0 Poorten én Minimum 2 USB 3.0 Poorten 

Aansluitingen DVI én VGA aansluiting 

Toebehoren Standaard bekabeld toetsenbord (azerty be) en muis per desktop 

 
Minimum 3 jaar garantie (met voorstel uitbreiding naar 5 jaar garantie indien mogelijk) 
Optioneel “Keep your hard ware drive” 
Incl Recupelkosten 
Incl Transport en Leveringskosten 
 

 

Deze aankoop wordt geraamd op 22.000 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 :  
 

- Raamcontract Stad Brugge – ICT Aankoopcentrale 
o Gegund 13/03/2019 en minstens 3 jaar geldig. 
o Contract afgesloten met de firma : Realdolmen – A. Vaucampslaan 42 – 1654 Huizingen 

 
- Raamcontract Creat 

o Referentie AD-ALL-15-10-55 
o Contract afgesloten met de firma : Xylos – Antwerp City Center – Lamorinièrestraat 

161A – 2018 Antwerpen 
 

- 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 
 

- Firma Priminfo – Rue du Grand Champ 8 – 5380 Noville-Les-Bois 
 

Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een voor 
eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan Mevrouw Gouverneur van de provincie. 
 
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op 
de lijst met beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname 
wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 

8. Algemene jaarvergadering der deelnemers van TMVS dv van 21 juni 2022 – goedkeuring 

agenda  

 

De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering 
TMVS dv van 21 juni 2022 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 

1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021 
4. Verslag van de commissaris 
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021 

i. b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
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7. Actualisering presentievergoeding  
8. Statutaire benoemingen 
9. Aanstelling commissaris 
10. Varia 

  
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 
21 juni 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de 
politieraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering.  
 
Een afschrift van dit besluit zal : 

• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 

• hetzij per elektronische post, 20220621AVTMVS@farys.be 
gestuurd worden. 
 
 

9. Financiering PAULO (Provinciale academie voor urgentiediensten en lokale overheden) – 

afsluiten van een afnameconvenant voor 2022 

 

Met PAULO (Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden), Gouvernementstraat 1 te 
9000 Gent een afnameconvenant af te sluiten voor 2022 van 50% en in uitvoering hiervan een 
trekkingsrecht te betalen van 16.655 EUR. 
 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit over te maken aan PAULO, Gouvernementstraat 1 
te 9000 Gent. 
 
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op 
de lijst met beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname 
wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
10. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van consulent verkeer –

Dienst verkeer hoofdpost Oudenaarde 

De door de politieraad goedgekeurde wijziging CALOG formatie dd 14 december 2021 voorzag een aantal 
wijzigingen op korte termijn voorstelt voor de CALOG formatie.  In de wijziging van de personeelsformatie 
dd 14 december 2021 van het CAlog-kader mogen meerdere CALOG functies gestatutariseerd worden.  
 
De volgende betrekking wordt door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard vanaf de 
mobiliteitscyclus 2022-02 (erratum):  
 
- 1 functie van niveau B consulent verkeer – Directie operaties- hoofdpost Oudenaarde 
 
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de huidige personeelsformatie. 
 
Er wordt voorzien in een werfreserve. 
 
Bij het niet vinden van een gunstige kandidaat zal er beroep gedaan worden op de reservelijst in kader 
van externe werving.   
 
Als selectiemodaliteit beroep zal worden gedaan op het organiseren van een of meerdere bepaalde testen 
of geschiktheidsproeven en waarbij het advies van een plaatselijke selectiecommissie met volgende 
samenstelling zal ingewonnen worden : 

▪ Voorzitter : de korpschef of de door hem aangeduide officier; 
▪ Leden : 

o Officier Directie Operaties van een korps van de lokale politie aan te 
wijzen door de korpschef 

o Een CALOG niveau B – van een korps van de lokale politie die over de 
bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven 

betrekking aan te wijzen door de korpschef 

mailto:20220621AVTMVS@farys.be


7 

 

o Secretaris : aangewezen door de korpschef 
 
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de 
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie. 
 
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een voor 
eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan Mevrouw Gouverneur van de provincie. 
 
Overeenkomstig artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op de lijst met 
beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname wordt 
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit en 
Loopbaanbeheer (DPM) van  de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante 
betrekkingen. 
 
 

11. Personeel : vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van assistent 

gespecialiseerd vakman – Directie logistiek - hoofdpost Oudenaarde 

 

De door de politieraad goedgekeurde wijziging CALOG formatie dd 14 december 2021 voorzag een aantal 
wijzigingen op korte termijn voorstelt voor de CALOG formatie.  In de wijziging van de personeelsformatie 
dd 14 december 2021 van het CAlog-kader mogen meerdere CALOG functies gestatutariseerd worden.  
 
De volgende betrekking wordt door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard vanaf de 
mobiliteitscyclus 2022-02 (erratum):  
 
 
- 1 functie van niveau C assistent gespecialiseerd vakman – Dienst Logistiek- hoofdpost Oudenaarde 
 
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de huidige personeelsformatie. 
 
Er wordt voorzien in een werfreserve. 
 
Bij het niet vinden van een gunstige kandidaat zal er beroep gedaan worden op de reservelijst in kader 
van externe werving.   
 
Als selectiemodaliteit beroep zal worden gedaan op het organiseren van een of meerdere bepaalde testen 
of geschiktheidsproeven en waarbij het advies van een plaatselijke selectiecommissie met volgende 
samenstelling zal ingewonnen worden : 

▪ Voorzitter : de korpschef of de door hem aangeduide officier; 
▪ Leden : 

o CALOG A van een korps van de lokale politie aan te wijzen door de 
korpschef 

o Een CALOG niveau C van een korps van de lokale politie die over de 
bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven 

betrekking aan te wijzen door de korpschef 
o Secretaris : personeelslid HRM dienst 

 
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de 
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie. 
 
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een voor 
eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan Mevrouw Gouverneur van de provincie. 
 
Overeenkomstig artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op de lijst met 
beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname wordt 
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit en 
Loopbaanbeheer (DPM) van  de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante 
betrekkingen. 
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12. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 2 functies van assistent 

onthaal/verkeer – Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 

 

De door de politieraad goedgekeurde wijziging CALOG formatie dd 14 december 2021 voorzag een aantal 
wijzigingen op korte termijn voorstelt voor de CALOG formatie.  In de wijziging van de personeelsformatie 
dd 14 december 2021 van het CAlog-kader mogen meerdere CALOG functies gestatutariseerd worden.  
 
De volgende betrekkingen worden door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard vanaf de 
mobiliteitscyclus 2022-02 (erratum):  
 
 
- 2 functies van niveau C assistent onthaal/verkeer- Directie operaties hoofdpost Oudenaarde 
 
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de huidige personeelsformatie. 
 
Er wordt voorzien in een werfreserve. 
 
Bij het niet vinden van een gunstige kandidaat zal er beroep gedaan worden op de reservelijst in kader 
van externe werving.   
 
Als selectiemodaliteit beroep zal worden gedaan op het organiseren van een of meerdere bepaalde testen 
of geschiktheidsproeven en waarbij het advies van een plaatselijke selectiecommissie met volgende 
samenstelling zal ingewonnen worden : 

▪ Voorzitter : de korpschef of de door hem aangeduide officier; 
▪ Leden : 

 
o Officier van de Directie Operaties van een korps van de lokale politie 

aan te wijzen door de korpschef 
o Een CALOG niveau C van een korps van de lokale politie die over de 

bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven 

betrekking aan te wijzen door de korpschef 
o Secretaris : personeelslid HRM dienst 

 
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de 
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie. 
 
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een voor 
eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan Mevrouw Gouverneur van de provincie. 
 
Overeenkomstig artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op de lijst met 
beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname wordt 
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit en 
Loopbaanbeheer (DPM) van  de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante 
betrekkingen. 
 
 

13. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 3 functies van assistent gerechtelijk 

bureel – Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 

 

De door de politieraad goedgekeurde wijziging CALOG formatie dd 14 december 2021 voorzag een aantal 
wijzigingen op korte termijn voorstelt voor de CALOG formatie.  In de wijziging van de personeelsformatie 
dd 14 december 2021 van het CAlog-kader mogen meerdere CALOG functies gestatutariseerd worden.  
 
De volgende betrekkingen wordt door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard vanaf de 
mobiliteitscyclus 2022-02 (erratum):  
 
- 3 functies van niveau C assistent gerechtelijk bureel-Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 
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De vacant verklaarde betrekkingen zijn voorzien in de huidige personeelsformatie. 
 
Er wordt voorzien in een werfreserve. 
 
Bij het niet vinden van een gunstige kandidaat zal er beroep gedaan worden op de reservelijst in kader 
van externe werving.   
 
Als selectiemodaliteit beroep zal worden gedaan op het organiseren van een of meerdere bepaalde testen 
of geschiktheidsproeven en waarbij het advies van een plaatselijke selectiecommissie met volgende 
samenstelling zal ingewonnen worden : 

▪ Voorzitter : de korpschef of de door hem aangeduide officier; 
▪ Leden : 

o Officier van de Directie Operaties van een korps van de lokale politie 
aan te wijzen door de korpschef 

o Een CALOG niveau C van een korps van de lokale politie die over de 
bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven 

betrekking aan te wijzen door de korpschef 
o Secretaris : personeelslid HRM dienst 

 
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de 
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie. 
 
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een voor 
eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan Mevrouw Gouverneur van de provincie. 
 
Overeenkomstig artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op de lijst met 
beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname wordt 
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit en 
Loopbaanbeheer (DPM) van  de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante 
betrekkingen. 
 

14. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van assistent planning en 

evenementen – Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 

 

De door de politieraad goedgekeurde wijziging CALOG formatie dd 14 december 2021 voorzag een aantal 
wijzigingen op korte termijn voorstelt voor de CALOG formatie.  In de wijziging van de personeelsformatie 
dd 14 december 2021 van het CAlog-kader mogen meerdere CALOG functies gestatutariseerd worden.  
 
De volgende betrekking wordt door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard vanaf de 
mobiliteitscyclus 2022-02 (erratum):  
 
- 1 functie van niveau C assistent planning en evenementen- Directie operaties hoofdpost Oudenaarde 
 
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de huidige personeelsformatie. 
 
Er wordt voorzien in een werfreserve. 
 
Bij het niet vinden van een gunstige kandidaat zal er beroep gedaan worden op de reservelijst in kader 
van externe werving.   
 
Als selectiemodaliteit beroep zal worden gedaan op het organiseren van een of meerdere bepaalde testen 
of geschiktheidsproeven en waarbij het advies van een plaatselijke selectiecommissie met volgende 
samenstelling zal ingewonnen worden : 

▪ Voorzitter : de korpschef of de door hem aangeduide officier; 
▪ Leden : 

 
o Officier van de Directie Operaties van een korps van de lokale politie 

aan te wijzen door de korpschef 
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o Een CALOG niveau C van een korps van de lokale politie die over de 
bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven 

betrekking aan te wijzen door de korpschef 
o Secretaris : personeelslid HRM dienst 

 
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de 
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie. 
 
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een voor 
eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan Mevrouw Gouverneur van de provincie. 
 
Overeenkomstig artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op de lijst met 
beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname wordt 
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit en 
Loopbaanbeheer (DPM) van  de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante 
betrekkingen. 
 

15. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – 

polyvalente medewerker interventie – Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 

Er komt 1 functie inspecteur van politie polyvalent medewerker interventie vrij wegens de mobiliteit van 
1 inspecteur polyvalent medewerker interventie naar de politiezone VLAS op 1 juli 2022.  Teneinde de 
continuïteit van de dienst en een goede werking van de politiezone te garanderen is het noodzakelijk de 
functies van 1 inspecteur polyvalent medewerker interventie vacant te verklaren. 
 
De volgende betrekking wordt door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de 
mobiliteitscyclus 2022-02 (erratum): 
 
- 1 functie van inspecteur van politie – polyvalent medewerker interventie - hoofdpost Oudenaarde 
 
De functie inspecteur polyvalent medewerker interventie betreft geen gespecialiseerde betrekking 
waaraan een functietoelage is gekoppeld bedoeld in artikel XI.III.12 RPPol.   
 
Er zal voorzien worden in een werfreserve. 
 
Bij niet invulling van deze functie via HRMob zullen we deze extern vacant verklaren zodat we beroep 
kunnen doen op de laureaten in de wervingsreserve zoals van toepassing in de nieuwe selectieprocedure 
sedert 14 september 2021. 
 
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de huidige personeelsformatie.   
 
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie. 
 
De selectiecommissie voor de vacatures van inspecteur van politie – polyvalent medewerker interventie 
hoofdpost Oudenaarde wordt vastgesteld als volgt : 
Voorzitter : de korpschef of een door hem aangewezen officier; 
Leden : 
- Een officier van politie – Directie Operaties van de lokale politie aan te wijzen door de korpschef 
- Een hoofdinspecteur van politie – teamchef interventie van een korps van de lokale politie aan te 

wijzen door de korpschef 
- Secretaris : lid van de personeelsdienst 
 
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de 
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie. 
 
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een voor 
eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan Mevrouw Gouverneur van de provincie. 
 
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op 
de lijst met beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname 
wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
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Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit en 
Loopbaanbeheer (DPM) van  de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante 
betrekkingen. 
 
16. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – 

lokale recherche- Directie operaties - hoofdpost Oudenaarde 

Ten gevolge van de aanvraag voor NAVAP van een inspecteur van politie – lokale recherche met ingang van 
1 augustus 2022 is er een vacature van inspecteur van politie voor de afdeling lokale recherche. 
 
De volgende betrekking wordt door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard vanaf de 
mobiliteitscyclus 2022-02 (erratum): 
 
- 1 functie van inspecteur van politie lokale recherchedienst- hoofdpost Oudenaarde 
 
De functie inspecteur van politie lokale recherchedienst- hoofdpost Oudenaarde betreft een 
gespecialiseerde betrekking waaraan een functietoelage is gekoppeld bedoeld in artikel XI.III.12 RPPol 
 
 
Alle in het raam van de mobiliteit geschikt bevonden kandidaten worden opgenomen in een 
mobiliteitsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit. Voormelde kandidaten worden in de 
mobiliteitsreserve opgenomen tot op de datum van de oproep van de kandidaten van de tweede 
navolgende mobiliteitscyclus.  
 
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de huidige personeelsformatie. 
 
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.  
 
 De selectiecommissie voor de vacature van inspecteur van politie – lokale recherche wordt vastgesteld als 
volgt:  

• voorzitter : de korpschef of de door hem aangewezen officier;  

• leden :   
 

o een officier van een korps van de lokale politie;  
o een hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie, ten minste bekleed met de 

graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden 
beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn; 

o secretaris : personeelslid HRM-dienst;  
 
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de 
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie.  
 
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een voor 
eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie. 
Overeenkomstig artikel 337 van het decreet lokaal bestuur wordt dit besluit vermeld op de lijst met 
beknopte omschrijving, die in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname wordt 
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.  
 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit en 
Loopbaanbeheer (DPM) van de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante betrekkingen.  
 
 

VRAGENUURTJE 

 

De heer De Vos stelt zich vragen bij de beslissing om de Markt in Oudenaarde niet volledig af te sluiten 
voor verkeer tijdens de kermis en merkt op dat deze situatie niet veilig is.  De korpschef merkt op dat de 
Markt kan afgesloten worden, doch dat hierbij de afweging moet gemaakt worden wanneer men dit doet.  
Ook mevrouw Vermeulen en mevrouw Bogaert merken op dat het momenteel niet veilig is. 
 
Mevrouw De Rycke merkt op dat er in Leupegem – Diependaele eenrichtingsverkeer is ingevoerd, terwijl 
de voormalige groene pijlen nog werken.  De voorzitter merkt op dat de nodige signalisatie voorzien is en 
dat de werking van de groene pijlen onmiddellijk is doorgegeven aan Wegen en Verkeer.  De heer Yurtay 
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vraagt of er mensen hierdoor kunnen beboet worden.  De korpschef geeft mee dat, zolang de groene 
pijlen nog werken, er niemand zal beboet worden. 
 
Mevrouw Vermeulen vraagt waarom de markering aan de Ham gewijzigd is.  De voorzitter geeft mee dat 
deze wijziging er gekomen is om een veiliger situatie te creëren aan het rondpunt.  Vooral tijdens de 
spitsuren zijn er heel veel fietsers.  Mevrouw Vermeulen voegt toe dat het vooral op woensdagmiddag 
heel druk is en vraagt of de gewijzigde markering een proefopstelling dan wel een definitieve opstelling 
is.  De voorzitter geeft mee dat de situatie in het kader van de veiligheid zo behouden zal blijven. 
 

GEHEIME ZITTING 

 

17. Aanvraag vanwege een inspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen tot non-

activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) met ingang van 1 augustus 2022 

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

 

VARIA 

Jaarverslag 2021 – toelichting door 1e adviseur Vanhulle Wendy 

 

De heer De Vos vraagt een stand van zaken bij het aantal burgerlijke partijstellingen door de politiezone 
bij geweldplegingen tegen politiepersoneel.  De korpschef geeft mee dat er momenteel meerdere dossiers 
lopen, en er momenteel 1 uitspraak is waarbij de dader veroordeeld is.   
 
Bij de toelichting omtrent de verkeersongevallen met lichamelijk letsel vraagt de heer De Vos of er hier 
specifieke zwarte punten naar voor komen.  De korpschef licht toe dat dit bijgehouden wordt door Wegen 
en Verkeer, maar dat ook de verkeersdienst de zwarte punten bijhoudt en hier controles uitvoert.   
 
Mevrouw Vermeulen vraagt hoe bepaald wordt waar men gaat controleren op snelheid.    De korpschef 
merkt op dat dit beslist wordt op basis van het aantal verkeersongevallen op een bepaald punt.  Daarnaast 
is het ook zo dat er na klachten van buurtbewoners metingen gebeuren op bepaalde punten waarna de 
snelheidscontroles op deze punten georiënteerd worden.  Mevrouw Vermeulen verwijst hierbij naar De 
Donk en geeft mee dat ze de indruk heeft dat hier niet echt veel ongevallen gebeuren. 
 
De heer Lietaer merkt bij de behandeling van de handhavingsquota op dat er naar gebruik van GSM 800 te 
controleren waren, waarbij er slechts 505 behaald zijn, en vraagt zich af hoe dit komt.  De korpschef 
geeft mee dat corona hier mee te maken heeft.  Immers, ook in 2021 ziin er nog een ganse tijd minder 
acties uitgerold.   
 
De heer Mas vraagt zich af waarom het aantal aanhoudingen in 2021 eerder laag was.  De korpschef merkt 
op dat de vermelde aanhoudingen in het jaarverslag allemaal dossiers van de lokale recherche betreffen 
die steeds resulteren in een voorleiding bij de onderzoeksrechter. 
 
De heer Yurtay vraagt in het kader van de terechtzittingen bij gebruik van geweld tegen politiemensen 
hoe de privacy van het politiepersoneel gegarandeerd blijft.  De korpschef geeft mee dat een 
politieambtenaar een administratief adres mag opgeven in een PV, en dat dit het adres van de politiezone 
betreft.   
 

De agenda is afgehandeld. De vergadering wordt om 22.03 u door de voorzitter gesloten. 
 
De volgende politieraad zal plaatsvinden op dinsdag 14 juni 2022 om 20.00 u. 
 
 
 
Vanwege de raad, 
 
 
 


