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Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

 POLITIERAAD VAN 30 MEI 2011  

 
AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, 

De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, 
Maes Gerritjan, Korpschef, 
Arijs Walter, Beeckman Michaël, D'Hauwe André, Fack Karine, 
Goossens Karel, Govaert Walter, Coppens François, 
Hoebeke Anne Marie, Van Durme Marc, De Wilde Koen, 
De Wilde Vincent, Locquet Marie-Rose, Van De Weghe Roger, 
De Wilde Martine, Van den Abbeele Lydia, 
Van Herreweghe Luc, Van Wesemael Ann, Raadsleden, 
De Moor Brigitte, Secretaris, 
 

  
VERONTSCHULDIGD: Taylor Kenneth, Burgemeester,  

Hoebeke Anne Marie, Raadslid ,  
Van den Abbeele Lydia, Raadslid,  
Van Wesemael Ann, Raadslid voor punten 1 en 2 ,  
 

 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 u. en vraagt de goedkeuring om een punt bij 
hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda waarop de politieraad unaniem voor 
akkoord stemt. De principebeslissing tot aankoop van een verplaatsbare, statische camera 
zal als laatste punt van de openbare zitting worden behandeld. 
 
DE POLITIERAAD, in 

Openbare zitting 

Goedkeuren verslag vorige vergadering 
 

Neemt akte van het verslag van de vorige vergadering; 

BESLUIT: met 15 JA-stemmen en 1 onthouding 

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend; 
 

Erratum aan behoeftebepaling mobiliteit 2011/01 
 

Overwegende dat de behoeften voor de eerste cyclus van 2011 aan de 
directie van de mobiliteit dienden te worden doorgegeven; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 28 februari 2011 waarin de 
behoeftebepaling voor mobiliteit 2011/01 werd goedgekeurd; 

Overwegende dat een bijkomende behoefte geraamd werd op 2 
hoofdinspecteurs met name 1 hoofdinspecteur recherche, ter vervanging van INP Jean 
Hayaert die op 1 november 2011 met pensioen gaat en die ingevolge het goedgekeurde 
personeelsbehoeftenplan zal vervangen worden door een hoofdinspecteur en 1 
hoofdinspecteur wijk, ter vervanging van HINP Norbert Vervaet, postoverste van de wijk 
Laarne, die op 1 september 2011 met pensioen gaat; 

Gelet op hoofdstuk II van Deel VI van de RPPol “De regeling van de 
mobiliteit”; 
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Gelet op het KB van 16 november 2001 tot uitvoering van art. 235, eerste lid 
van de WGP; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15bis van 25 juni 2002; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: bijkomend 1 betrekking van hoofdinspecteur recherche en 1 betrekking van 
hoofdinspecteur wijk vacant te verklaren voor de mobiliteit 2011/01 (in erratum); 

Artikel 2: er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor voormelde betrekkingen; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 
 
Raadslid Ann Van Wesemael vervoegt de zitting. 

Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kade r van het erratum aan de mobiliteit 
2011/01 
 

Gelet op de behoeftebepaling in erratum voor de mobiliteit 2011/01, 
goedgekeurd in huidige zitting van de politieraad, waarbij 2 vacatures worden vacant 
verklaard meer bepaald voor 1 hoofdinspecteur recherche en 1 hoofdinspecteur wijk 
(postoverste Laarne); 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie aan 
wettelijke bepalingen is onderworpen met name art. VI.II.61 en VI.II.62 van RPPol; 

Gelet op het voorstel van het college; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissies als 
volgt: 

 voor de functie van hoofdinspecteur recherche: 
Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
CP van een korps lokale politie: CP W. Van Leuven, diensthoofd onderzoek of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
Lid lokale politie: CP N. Backx, adjunct-korpschef of bij afwezigheid een vervanger 
aan te stellen door de voorzitter 
Secretaris: aan te duiden door voorzitter 

voor de functie van hoofdinspecteur wijk – postoverste Laarne: 
Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
CP van een korps lokale politie: CP N. Backx, adjunct-korpschef of bij afwezigheid 
een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
Lid lokale politie: CP P. Pevenage, diensthoofd wijkwerking en verkeer of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
Secretaris: aan te duiden door voorzitter 

Artikel 2: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheid; 
 

Behoeftebepaling mobiliteit 2011/02 
 

Overwegende dat de behoeften voor de tweede cyclus van 2011 aan de 
directie van de mobiliteit moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoeften geraamd worden op 3 inspecteurs wijk (1 voor 
wijkpost Wichelen, 1 voor wijkpost Laarne en 1 voor wijkpost Wetteren) 
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Gelet op hoofdstuk II van Deel VI van de RPPol “De regeling van de 
mobiliteit”; 

Gelet op het KB van 16 november 2001 tot uitvoering van art. 235, eerste lid 
van de WGP; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15bis van 25 juni 2002; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de tweede cyclus van 2011: 
3 INP wijk; 

Artikel 2: er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor voormelde betrekkingen; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 
 

Bepalen plaatselijke selectiecommissie in het kader  van de mobiliteit 2011/02 
 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2011/02, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 3 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 3 
inspecteurs wijk (1 voor wijkpost Wichelen, 1 voor wijkpost Laarne en 1 voor wijkpost 
Wetteren); 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie aan 
wettelijke bepalingen is onderworpen met name art. VI.II.61 en VI.II.62 van RPPol; 

Gelet op het voorstel van het college; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor 
de functies inspecteur wijk als volgt: 
Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
CP van een korps lokale politie: CP Pevenage of bij afwezigheid een vervanger 
aan te stellen door de voorzitter 
Lid lokale politie: postoverste van de wijk Laarne of bij afwezigheid een vervanger 
aan te stellen door de voorzitter 
Deskundige: HINP Marc Verhaeven, postoverste wijkpost Wichelen 
Secretaris: aan te duiden door voorzitter 

Artikel 2: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheid; 
 

Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's en p olitiezones van gas voor hun 
installaties en gebouwen 
 

Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende  gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG; 
 

Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de 
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft; 
 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 
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Gelet op Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op 
heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19; 
 

Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen, o.a. gewijzigd door de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 
elektriciteitsproducenten, zoals tot op heden gewijzigd, en de daarbij horende 
uitvoeringsbesluiten; 
 

Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
 

Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
 

Gelet op het Decreet  van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende 
het energiebeleid en het daarbij horende uitvoeringsbesluit (het “Energiebesluit”) van 19 
november 2009; 
 

Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien 
verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht 
uitschrijven.  
 

Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd 
uitgeschreven en gegund; 
 

Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op  31 augustus 2011; 
 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden 
is om daarbij af te wijken van voormelde principes; 
 

Overwegende dat wordt voorgesteld de gemeente Wetteren aan te duiden om deze 
overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven; 
 

Gelet op de besprekingen met de gemeente met betrekking tot gezamenlijke aankoop 
door de gemeenten, de OCMW’s en politiezones van aardgas voor hun installaties en 
gebouwen; 
 
 Overwegende het voorstel van het politiecollege waarbij de burgemeesters zich voor hun 
respectieve gemeenten akkoord verklaarden; 
 
BESLUIT: met unanieme stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeente Wetteren wordt, conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor 
rekening van de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen met betrekking tot het/de 
gebouw(en) en installatie(s) te 9230 Wetteren – Zuiderdijk 2 -  
op te treden voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van 
een leverancier voor aardgas voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het 
huidig leveringscontract tot en met 31 december 2014 
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Artikel 2: 
De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het lastenboek zoals het aan de politiezone 
werd meegedeeld op 20 april 2011 en middels dit besluit wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3: 
De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met afnamepunten 
van de politiezone teneinde deze over te maken aan de respectieve gemeenten voor 
opname in het bestek. 
 
Artikel 4: 
De gemeente vermeld in artikel 1 wordt belast met alle procedurele verplichtingen op zich 
nemen met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht.  De gemeente zal het 
gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan de politiezone. 
 
Artikel 5: 
De gemeente zal Eandis belasten met de materiële organisatie van de gunningsprocedure 
inzake aankoop van aardgas voor de gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW 
en de politiezone en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de andere 
aanbestedende overheden. 
 
Artikel 6: 
De politiezone machtigt de gemeente om op haar beurt volmacht te geven aan de nieuwe 
leverancier voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier  aan de 
distributienetbeheerder. 
 
Artikel 7: 
De politiezone verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte 
facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde vermogen en de geleverde 
energie tijdig te betalen aan de leverancier. 
 
Artikel 8: 
De politiezone en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten 
van de politiezone via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen 
minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart de politiezone de gemeente integraal voor de 
geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten. 

 
Artikel 9: 
In geval van een betwisting met betrekking tot huidige overheidsopdracht, anders dan onder 
artikel 8 (afnamepunten van de politiezone), is de politiezone mee verantwoordelijk voor alle 
kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.  Daartoe vrijwaart de politiezone de 
gemeenten in verhouding tot haar aandeel van de opdracht. 
 
Artikel 10: 
Dit besluit zal, voor verder gevolg, aan de bevoegde overheid toegestuurd worden. 
 

Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's en p olitiezones van elektrische 
energie voor hun installaties en gebouwen en de ope nbare verlichting 
 

Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende  gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG; 
 

Gelet op de Wet van 10 maart 1925 op de Elektriciteitsvoorziening; 
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Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 

zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de 
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft; 
 

Gelet op Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op 
heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19; 
 

Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
 

Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
 

Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten; 
 

Gelet op het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten; 
 

Gelet op het Decreet  van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende 
het energiebeleid en het daarbij horende uitvoeringsbesluit (het “Energiebesluit”) van 19 
november 2009; 
 

Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij 
is om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze.; 
 

Overwegende dat de VREG in in haar mededeling van 11 november 2002 met 
betrekking tot het kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing 
van de wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze 
overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te 
dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op 
de prijs te verwachten valt; 
 

Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect tevens bereikt kan worden indien 
verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht 
uitschrijven.  
 

Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd 
uitgeschreven en gegund; 
 

Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2011; 
 
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om 
daarbij af te wijken van voormelde principes; 
 

Overwegende dat wordt voorgesteld de gemeente Wetteren aan te duiden om deze 
overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven; 
 

Gelet op de besprekingen met de gemeente met betrekking tot gezamenlijke aankoop 
door de gemeenten, de OCMW’s en politiezones van elektrische energie voor hun 
installaties, gebouwen en de openbare verlichting. 
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 Overwegende het voorstel van het politiecollege waarbij de burgemeesters zich voor hun 
respectieve gemeenten akkoord verklaarden; 
 
 Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Besluit: met unanieme stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeente Wetteren wordt, conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor 
rekening van de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen met betrekking tot het/de 
gebouw(en) en installatie(s) te 9230 Wetteren – Zuiderdijk 2 -  
op te treden voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van 
een leverancier voor elektriciteit voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het 
huidig leveringscontract tot en met 31 december 2014. 

 
Artikel 2: 
De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het lastenboek zoals het aan de politiezone   
werd meegedeeld op 20 april 2011 en middels dit besluit wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 3: 
De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met afnamepunten 
van de politiezone teneinde deze over te maken aan de respectieve gemeenten voor 
opname in het bestek. 
 
Artikel 4: 
De gemeente vermeld in artikel 1 wordt belast met alle procedurele verplichtingen op zich 
nemen met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht.  De gemeente zal het 
gunningsvoorstel  ter consultatie meedelen aan de politiezone alvorens over te gaan tot 
effectieve gunning. 
 
Artikel 5: 
De gemeente zal Eandis belasten met de materiële organisatie van de gunningsprocedure 
inzake aankoop van elektrische energie voor de gebouwen en installaties van de gemeente, 
het OCMW en de politiezone en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de 
andere aanbestedende overheden. 

 
Artikel 6: 
De politiezone machtigt de gemeente om op haar beurt volmacht te geven aan de nieuwe 
leverancier voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier  aan de 
distributienetbeheerder. 
 
 
Artikel 7: 
De politiezone verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte 
facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde elektrische vermogen en 
de geleverde elektrische energie tijdig te betalen aan de leverancier. 

 
Artikel 8: 
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De politiezone en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten 
van de politiezone via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen 
minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart de politiezone de gemeente integraal voor de 
geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten. 

 
Artikel 9: 
In geval van een betwisting met betrekking tot huidige overheidsopdracht, anders dan onder 
artikel 8 (afnamepunten van de politiezone), is de politiezone mee verantwoordelijk voor alle 
kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart de politiezone de 
gemeenten in verhouding tot haar aandeel van de opdracht. 
 
Artikel 10: 
Dit besluit zal, voor verder gevolg, aan de bevoegde overheid toegestuurd worden. 
 

Principebeslissing aankoop gsm-uitleessysteem 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de vraag van de dienst recherche om te kunnen beschikken over een 
uitleessysteem voor gsm’s omdat de huidige manier van werken vaak een diepgaand 
onderzoek van een gsm vereist; 

Overwegende dat deze aankoop noodzakelijk is teneinde een vlotte werking 
van de onderzoeksdienst te garanderen; 

Overwegende dat van de verschillende systemen die op de markt 
aangeboden worden, er telkens een basisversie en een uitgebreide versie bestaat; 

Overwegende dat het wenselijk is om de uitgebreide versie van een gsm-
uitleessysteem aan te kopen teneinde een behoorlijk aantal extra data te kunnen uitlezen; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de uitgebreide versie van een gsm-
uitleessysteem geraamd wordt op € 11.400 en de jaarlijkse licentiekost op € 4.000; 

Gelet op de opmerking van raadslid Luc Van Herreweghe over de hoge 
jaarlijkse licentiekost en de repliek van de korpschef hierop; 

Gelet op de kredieten die voorzien werden onder artikel 330/742-53 van de 
begroting 2011; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing tot aankoop van de uitgebreide versie van een gsm-
uitleessysteem wordt goedgekeurd voor een totaal geraamd bedrag van € 11.400 
met een jaarlijkse geraamde licentiekost van € 4.000; 

Artikel 2: het college wordt gemachtigd over te gaan tot aankoop hiervan; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op art. 330/742-53 van de begroting 2011; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 

Uitbreiding Cevi-server: bekrachtiging aankoop bij hoogdringendheid 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en de latere wijzigingen inzake 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten; 
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Gelet op het besluit bij hoogdringendheid van het politiecollege van 11 april 
2011 inzake de uitbreiding van de Cevi-server met 2 HDD’s; 

Gelet op het feit dat de Cevi-server in gebruik werd genomen in 2007 met een 
totale opslagcapaciteit van 72 GB; 

Gelet op het feit dat hierop alle data van alle gebruikers van het 
administratieve netwerk worden opgeslagen en ook alle data van de programma’s Ceban 
(notuleringsprogramma) en New Horizon (boekhoudkundig pakket); 

Gelet op het feit dat er nog slechts 4 GB vrij was van de totale 72 GB 
waardoor de server dringend diende uitgebreid te worden opdat de werking van Ceban en 
New Horizon niet in het gedrang zou komen; 

Overwegende dat het verwijderen van overbodige data niet voldoende was 
om de server voldoende ademruimte te geven om een vlotte werking te garanderen; 

Gelet op het feit dat de server en bijhorende software nog actueel genoeg zijn 
waardoor er zich geen totale vervanging opdrong maar wel een uitbreiding noodzakelijk 
bleek;  

Overwegende dat geopteerd werd om de HDD’s van de server uit te breiden 
met 2 HDD’s van elk 146 GB waardoor de aanvankelijke opslagcapaciteit van de server 
wordt gebracht naar 218 GB; 

Gelet op de belangrijkheid van de werking van de server en de 
hoogdringendheid om een vlotte werking te kunnen garanderen, waardoor deze aankoop bij 
hoogdringendheid werd uitgevoerd; 

Overwegende dat de huidige server bij Cevi werd aangekocht en Cevi het 
lopende onderhoudscontract voor deze server behartigt waardoor het wenselijk was de 
uitbreiding bij Cevi aan te kopen en door hen te laten installeren; 

Overwegende dat om voormelde reden geen andere offertes werden 
aangevraagd; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de voorgestelde uitbreiding, € 
596,11 bedroeg; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op art. 330/742-53 van de begroting 
2011; 

Besluit: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de politieraad bekrachtigt de aankoop bij hoogdringendheid van de uitbreiding van 
de Cevi-server met 2 HDD’s van elk 146 GB en dit bij de firma Cevi nv -  
Bisdomplein 3 – 9000 Gent – voor een totaal bedrag van 596,11 EUR; 

Artikel 2: deze uitgave te betalen op artikel 330/742-53 van de begroting 2011; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de bevoegde overheden en aan de 
bijzondere rekenplichtige; 

 

Principebeslissing aankoop meubilair 2011 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten; 

Overwegende dat een behoefteplan werd opgemaakt voor de aankoop van 
meubilair voor 2011. 

Overwegende dat er nood is aan een uitbreiding van de modulaire 
vergadertafel in het bureau van de korpschef, 3 extra ladeblokken en 4 extra roldeurkasten 
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voor nieuwkomers, nieuwe kasten voor het zonaal onthaal, 10 ergonomische bureaustoelen 
ter vervanging van oude stoelen, rekken om de technische ruimte in de kelder beter te 
kunnen indelen, kledijkastjes voor aspirant-inspecteurs, banken voor de kleedkamers van de 
mannelijke operationele personeelsleden, 4 bureaus en 5 trolleys voor het zonaal onthaal; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor vermeld kantoormeubilair geraamd 
wordt op € 16.000 (incl. BTW). 

Gelet op de kredieten voorzien op artikel 330/741-51 van de begroting 2011; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing goed te keuren tot aankoop van bovenvermeld, divers 
kantoormeubilair voor een maximum bedrag van €  16.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: het college opdracht te geven tot het gunnen van deze opdracht; 

Artikel 3: de uitgave te betalen op artikel 330/741-51 van de begroting 2011; 

Artikel 4: afschrift van deze beslissing over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 

Principebeslissing aankoop fiets 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten van 
werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het feit dat de politiezone reeds beschikt over een aantal 
politiefietsen; 

Overwegende dat er nood is aan een bijkomende politiefiets, voornamelijk om 
een vlotte wijkwerking te kunnen garanderen; 

Overwegende dat de kosten voor een nieuwe politiefiets (voorzien van 
striping) worden geraamd op € 1.000 (incl. BTW); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-51 van de begroting 
2011; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een politiefiets (met 
striping) voor een totaal geraamd bedrag van €  1.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze aankoop; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-51 van de begroting 2011; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 

Vaststellen reglement van inwendige orde politieraa d 
 
Gelet op art. 27 van de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde    
politiedienst gestructureerd op twee niveaus en artikel 91 van de nieuwe gemeentewet; 

 
Overwegende dat uit de genoemde artikelen blijkt dat de politieraad een reglement van orde 
dient aan te nemen; 

 
Op voorstel van het Politiecollege; 
 
Na beraadslaging in openbare zitting; 
 

BESLUIT:   met unanieme stemmen 
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Artikel 1  : Het reglement van orde van de politieraad van de meergemeentezone Wetteren – 
Laarne – Wichelen wordt vastgesteld als volgt: 

 
BIJEENROEPING 

 
Art. 1. - De politieraad vergadert ten minste viermaal  per jaar en zo dikwijls als de 
zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. 
 
De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 
 
Wanneer een derde van de in dienst zijnde leden het vraagt, is het politiecollege 
verplicht de raad bijeen te roepen op de dag en uur, door deze leden bepaald.  In 
hun schriftelijke aanvraag aan het college moeten deze leden de agenda vermelden 
vergezeld van een verklarende nota, alsook de datum en het uur van de beoogde 
vergadering.  Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat het college de 
oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement kan nakomen. 
 
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 
 
Art. 2. - De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar.  Met een tweederde 
meerderheid van de aanwezige leden kan de politieraad in het belang van de 
openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, 
beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 
 
De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat politieraadsleden de eed 
afleggen.  Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het 
college van burgemeester en schepenen toelichting verstrekt over het verslag dat 
het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de rekeningen en 
de eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen.  Ingeval de 
politieraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het 
openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt. 
 
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat.  
Zodra een dergelijk punt aan de orde is beveelt de voorzitter terstond de 
behandeling in besloten vergadering. 
 
Uitgezonderd in tuchtzaken kan de besloten vergadering slechts plaatsvinden na de 
openbare vergadering. 
 
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in 
besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel 
met dit doel, worden onderbroken. 
 
TERMIJN VAN OPROEPING EN AGENDA 
 
Art. 3. - De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis, ten minste zeven vrije 
dagen vóór de dag van de vergadering.  Vrije dagen worden begrepen als 
kalenderdagen. De dag van de oproeping en de dag van de vergadering zijn niet 
inbegrepen in de periode van zeven vrije dagen. 
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden 
afgeweken, alsook kan de oproeping dan mondeling geschieden. 
 
De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten 
vergadering.  De agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn.  Bij 
elk punt van de agenda wordt een beknopte toelichting gegeven.  In spoedeisende 
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gevallen kan het college van burgemeester en schepenen op gemotiveerde wijze 
hiervan afwijken. 
 
De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee volledige dagen teruggebracht 
voor de toepassing van art. 9, 3e lid van dit reglement. 
 
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een 
onderwerp dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf volledige dagen vóór 
de vergadering overhandigd worden aan de burgemeester of aan degene die hem 
vervangt.  Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document 
dat de raad kan voorlichten.  Van deze mogelijkheid kan geen gebruik worden 
gemaakt door een lid van het politiecollege. 
De burgemeester-voorzitter of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende 
agendapunten onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad. 
 
INFORMATIE VOOR POLITIERAADSLEDEN EN PUBLIEK 
 
Art. 4. - Plaats, dag en uur van de politieraadsvergadering en de agenda worden 
openbaar bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen en de 
politiecommissariaten van de zone. Voor deze verrichtingen gelden dezelfde 
termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de politieraad. 
De agenda zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de politiezone. 

De agenda wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten. 

 
Elke belangstellende inwoner kan op zijn verzoek op de hoogte gesteld worden van 
de agenda van de politieraadsvergaderingen. 
 
Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met 
een beknopte omschrijving van de beslissingen van de openbare zitting van de 
politieraad ter inzage gelegd van het publiek in het politiehuis van Wetteren. Deze 
inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt. Deze beknopte lijst 
(openbare zitting) zal ook kenbaar gemaakt worden via de website van de politie. 

 
Art. 5. - § 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, inzonderheid de 
verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de 
ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf 
de verzending van de oproeping, op het secretariaat van de gemeente Wetteren 
tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de politieraadsleden.  Deze 
kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen. 
Zij kunnen - via de secretaris van de politieraad  - van de zich in het dossier 
bevindende stukken kopie verkrijgen op eenvoudig verzoek. 
 
§. 2. - Uiterlijk zeven vrije dagen vóór de vergadering gedurende welke de 
politieraad dient te beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of 
over de rekeningen, bezorgt het college aan elk politieraadslid een exemplaar  van 
het ontwerp van begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging of van de 
rekeningen. 
 
Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan de 
beraadslagingen van de raad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de 
bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met uitzondering van de 
bewijsstukken, wat de rekeningen betreft.  Het ontwerp van begroting en de 
rekeningen zijn vergezeld van een verslag. 
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Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de 
rekeningen.  Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het 
algemeen financieel beleid van de politiezone aan en een overzicht van de toestand 
van het bestuur en van de politiezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens, en 
geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van het 
beheer van de financiën gedurende het dienstjaar waarop de rekeningen betrekking 
hebben. 
 
§. 3. - Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de secretaris van de 
politieraad, de korpschef of de door hen aangewezen ambtenaren technische 
toelichting worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers.  Onder 
technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter 
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het 
verloop van de procedure. 
 
Art. 6. -§ . 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek 
van de politieraadsleden worden onttrokken. 
 
§. 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen - op de functioneel bevoegde dienst 
van de politiezone - worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten zijn 
geopend : 
 
• De begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
• De rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
• De jaarverslagen van vorige dienstjaren van de politiezone; 
• De goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad ; 
• de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de 

delen betreft die aan het inzagerecht zijn onderworpen ; 
 

 
§.3 - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, §. 2 hebben de 
politieraadsleden het recht om alle andere documenten te raadplegen, die 
betrekking hebben op het bestuur van de politiezone. 
 
Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze 
andere documenten kunnen raadplegen. 
 
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde 
stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de 
gemeenteraadsleden aan het politiecollege schriftelijk mee welke documenten zij 
wensen te raadplegen. 
Aan de politieraadsleden wordt uiterlijk binnen vijftien werkdagen na ontvangst van 
de aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 
 
§.4 - De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken 
betreffende het bestuur van de politiezone. De politieraadsleden doen een 
schriftelijke aanvraag tot het afleveren van dergelijk afschrift. 
 
De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering 
van een afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan 
het betrokken raadslid worden meegedeeld. 
 
§5. – Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te 
organiseren, delen de politieraadsleden minstens  acht werkdagen vooraf schriftelijk 
mee aan het politiecollege, of de korpschef of de door hem aangeduide ambtenaar, 
welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur.  
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Tijdens het bezoek van een politie-inrichting moeten de politieraadsleden passief 
optreden. 
 
Art. 7. - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en 
schriftelijke vragen te stellen. 
 
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst 
schriftelijk geantwoord. 
 
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de 
politieraadsleden mondelinge vragen stellen over politieaangelegenheden, die niet 
op de agenda van de politieraad staan. 
Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting 
geantwoord. 
 
QUORUM 
 
Art. 8. - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden 
de aanwezigheidslijst.  De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, 
worden in de notulen vermeld. 
 
Art. 9. - De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van 
de zitting hebbende leden aanwezig is. 
 
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het 
vereiste aantal leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht 
het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de 
onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen. 
 
De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de 
voorschriften van art. 87 van de nieuwe gemeentewet en er moet vermeld worden of 
de oproeping voor de tweede of voor de derde maal geschiedt.  Bovendien moeten 
de bepalingen van de eerste alinea's van art. 90 van de nieuwe gemeentewet 
woordelijk in de oproeping worden overgenomen. 
 
WIJZE VAN VERGADEREN EN ORDE 
 
Art. 10. - De voorzitter van het politiecollege, of het lid van het politiecollege met de 
hoogste rang, zit de politieraad voor. 
 
De vergadering wordt door de voorzitter geopend, desgevallend geschorst en 
gesloten. 
 
Art. 11. - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende 
leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de 
vergadering voor geopend. 
 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om 
geldig te kunnen beraadslagen, kan de vergadering door de voorzitter verdaagd 
worden. Van dit feit wordt door de secretaris melding gemaakt op de presentielijst.  
De aanwezige leden zullen deze vermelding ondertekenen. 
 
Art. 12. - De notulen van de vorige vergadering worden samen met de dossiers van 
de agendapunten, vanaf de verzending van de oproeping, op het secretariaat van 
het gemeentehuis van Wetteren ter inzage gelegd voor de politieraadsleden. Zij 
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worden in afwijking van artikel 89 NGW in de daaropvolgende vergadering niet 
voorgelezen. 
 
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan 
in te brengen.  Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris 
gehouden, staande de vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering , een 
nieuwe redactie voor te leggen, die in overeenstemming is met de beslissing van de 
politieraad. 
 
Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de 
notulen goedgekeurd. 
 
De goedgekeurde notulen worden binnen de maand ondertekend door de 
burgemeester-voorzitter en de secretaris. 
 
Art. 13. - De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet 
alle mededelingen die de raad aanbelangen. 
 
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op 
de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist. 
 
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, 
behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen 
opleveren. 
 
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden 
van de aanwezige leden.  De namen van die leden worden in de notulen vermeld. 
 
Art. 14. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan 
het woord wenst te komen over het voorstel. 
 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval 
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden. 
 
Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad 
wanneer ze aan het woord komen. 
 
De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven. 
 
Art. 15. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een 
rechtzetting van beweerde feiten. 
 
In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang 
op de hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst . 
1° om te vragen dat men niet zal besluiten. 
2° om de verdaging te vragen; 
3° om voor te stellen dat een ander dan het in besp reking zijnde probleem bij 
voorrang zou behandeld worden; 
4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing c oncreet zou omschreven 
worden; 
5° om naar het reglement te verwijzen. 
 
Art. 16. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen 
vóór de amendementen ter stemming gelegd. 
 
Art. 17.  - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een 
verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 
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Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het 
onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp 
terugbrengen.  Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp 
blijft afdwalen kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden.  Elk lid, dat 
in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt 
geacht de orde te verstoren. 
 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd 
en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging 
worden geacht de orde te verstoren. 
 
Art. 18. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de 
politieraadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt 
melding gemaakt in de notulen. 
 
Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde 
teruggeroepen.  Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich 
verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde 
gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
 
Art. 19. –  De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de 
aan het publiek voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk 
tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde 
veroorzaakt. 
 
Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn 
verwijzing naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het 
feit daartoe grond oplevert. 
 
Art. 20. - Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over 
hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist. 
 
Art. 21. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van 
de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij 
voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 
 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering.  De leden van 
de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 
 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
Art. 22 . - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij 
oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de 
bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in de art. 17 en 20. 
 
Art. 23. - § 1 - Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de 
bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken. 
 
§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.  Ingeval de 
stemmen staken, is het voorstel verworpen. 
 
§ 3. – Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft 
één stem. 
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§ 4. – In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de 
begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep van 
vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen 
als waarover de burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt 
in het politiecollege.  Deze stemmen worden onder de leden van die groep gelijk 
verdeeld. 
 
De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in 
hun geheel. 
 
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of 
reeksen van artikelen de hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of 
meer artikelen of posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. 
 
In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het 
artikel of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en 
de stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten 
waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds 
bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 

 
WIJZE VAN STEMMEN 
 
Art. 24. - § 1 - De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de 
gevallen bedoeld in paragraaf drie van onderhavig artikel. 
 
§ 2 - Bij mondelinge stemming geschiedt de stemming door ja, neen, of onthouding, 
te beginnen met het politieraadslid dat links naast de voorzitter zit om voortgezet te 
worden in de richting van de wijzers van het uurwerk.  De voorzitter stemt het laatst.  
De leden, die zich onthouden, kunnen de reden van hun onthoudingen doen 
kennen.  Deze zullen, op hun verzoek, in de notulen worden opgenomen. 
 
§ 3. - Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen tot ambten, 
terbeschikkingstellingen, preventieve schorsingen in het belang van de dienst en 
tuchtstraffen geschieden bij geheime stemming en eveneens bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. 
 
§ 4. - De uitslag van iedere stemming wordt steeds door de voorzitter 
bekendgemaakt. 
 
Art. 25 . - Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke 
voordracht van kandidaten, benoeming tot ambten, terbeschikkingstelling, 
preventieve schorsing in het belang van de dienst en de toepassing van een 
tuchtstraf. 
 
Steeds wanneer bij een benoeming tot openstelling van de plaats is overgegaan, 
geschiedt de stemming aan de hand van stembriefjes waarop de namen van de 
kandidaten zijn voorgedrukt. 
 
De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. 
 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de 
voorzitter en het jongste politieraadslid. 
 
leder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
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Art. 26. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal 
stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, 
die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd 
en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
 
Art. 27. - Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de volstrekte 
meerderheid niet is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats 
over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 
 
Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, 
komt (komen) tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming. 
 
De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid 
van stemmen. 
Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de 
voorkeur. 
 
NOTULEN 
 
Art. 28. - De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de 
politieraad geen beslissing genomen heeft.  Zij maken eveneens duidelijk melding 
van alle beslissingen.  Als er een mondelinge stemming plaats had, vermelden de 
notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich 
onthield. 
 
PRESENTIEGELD 
 
Art. 29  –  Aan de effectieve politieraadsleden, met uitzondering van de 
burgemeesters of zij die hen vervangen, wordt presentiegeld verleend voor 
elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 
 
Bedoeld presentiegeld bedraagt 175 euro per vergadering, ongeacht de duur 
van de vergadering.  Een vergadering die doorloopt na middernacht wordt 
slechts gerekend als één vergadering. 

 

Principebeslissing aankoop 1 notebook voor CP infor matiegestuurde politiezorg 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten; 

Overwegende dat het nuttig zou zijn voor de commissaris van 
informatiegerichte politiezorg om te beschikken over een portable PC die aangesloten is op 
het administratieve netwerk van de politiezone;. 

Overwegende dat de aankoop van dergelijke portable PC de vlotheid van de 
dienst ten goede komt; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor 1 portable PC (inclusief Office 
Software en Carepack en draagtas) wordt geraamd op € 2.000 (incl. BTW); 

Overwegende dat dit een aankoop “buitengewone dienst” betreft en deze 
aankoop niet is opgenomen in het goedgekeurde afschrijvingsplan voor informatica 2011; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/742-53 van de begroting 
2011; 

BESLUIT: met algemene stemmen 
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Artikel 1: de aankoop van een portable PC (inclusief Office Software en Carepack en 
draagtas) goed te keuren voor een totaal geraamd bedrag van € 2.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: het college opdracht te geven tot het gunnen via een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 

Artikel 3: de uitgave te betalen op art. 330/742-53 van de begroting 2011; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige 
 

Principebeslissing aankoop zes sets feedbackborden 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten; 

Gelet op het voorstel van het politiecollege van 16 mei 2011 om zes sets 
feedbackborden in het kader van informatiegestuurde politiezorg; 

Overwegende dat dergelijke aankoop kadert in het nieuwe 
verkeersbeleidsplan; 

Overwegende dat geopteerd wordt om 6 sets feedbackborden aan te kopen  
waarbij elke set bestaat uit een feedbackbord, 2 palen met voet, 8 beugels en 3 cijfersets 
van 0 tot 9; 

Gehoord de toelichting van de korpschef over het systeem van de preventieve 
snelheidsmeters en de aanpak van 18 “zwarte punten” binnen de zone; 

Overwegende dat de borden dienen om feedback te geven van de 
snelheidsanalyses en tot doel hebben een positieve boodschap te brengen (bijv.: … % 
respecteerde de snelheid, dankjewel!); 

Overwegende dat voor deze aankoop een budget van € 2.000 wordt geraamd; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/744-51 van de begroting 
2011; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing tot het aankopen van 6 sets feedbackborden goed te keuren 
voor een totaal geraamd bedrag van € 2.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: opdracht te geven aan het college tot het gunnen van de opdracht via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2011; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 

Principebeslissing levering en installatie van een aircosysteem voor het politiehuis 
van Wetteren 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het feit dat een oplossing dient geboden te worden aan de zomerse 
warmteproblematiek in bepaalde (= de 10 gecompartimenteerde) bureaus van de 
bovenverdieping van het politiehuis; 

Overwegende dat de temperaturen in het gebouw tijdens de zomer oplopen 
tot meer dan 30 ° C; 

Gelet op het feit dat het warmteprobleem werd besproken met Securex die het 
toezicht op de werkplaatsen uitvoert voor de politiezone; 
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Overwegende dat de installatie van een aircosysteem een noodzakelijke 
investering blijkt te zijn om comfortabel te kunnen werken. 

Overwegende dat de kosten geraamd worden op 35.000 EUR (leveren en 
plaatsen van een aircosysteem met optie onderhoudscontract); 

Gelet op de opmerking van raadslid W. Govaert over de tekortkomingen bij 
het optrekken van het gebouw; 

Overwegende dat deze uitgave voorzien werd  op art. 330/724-60 van de 
begroting 2011; 

Gelet op het bijzonder bestek nr. 2/2011; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen (leveren en installeren) van 
een aircosysteem voor de afgescheiden bureaus van de bovenverdieping van het 
politiehuis voor een totaal geraamd bedrag van 35.000 EUR; 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen via een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van het bijzonder 
bestek nr. 2/2011 bijgevoegd bij dit besluit; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/724-60 van de begroting 2011; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige en aan de 
bevoegde overheid;  

 

Principebeslissing structurele aanpassingen aan de toegang van het politiehuis van 
Wetteren 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de het feit dat het noodzakelijk is om, in het kader van de veiligheid 
en de beveiliging van het politiehuis, structurele aanpassingen te verrichten wat toegangen 
betreft; 

Overwegende dat het gaat om volgende aanpassingen: verwijderen, leveren 
en plaatsen van een nieuwe achterdeur, kelderdeur en een nieuwe toegang i.p.v. het 
traliewerk in de hall van het politiehuis; 

Overwegende dat momenteel iedere bezoeker gemakkelijk ongezien de grille 
kan passeren die de grens vormt tussen de hall en het operationeel gedeelte van het 
politiehuis waardoor de veiligheid binnen het politiehuis in het gedrang komt; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om het ijzeren hek te vervangen door 
een glazen wand van ongeveer twee meter hoog zodat de bezoeker vanuit de inkomhal 
enkel via een elektronische schuifdeur toegang kan verkrijgen tot het overige gedeelte van 
het gebouw; 

Overwegende dat elke toegang dient voorzien te worden van een badgelezer 
met bijhorende software; 

Overwegende dat de personeelsleden reeds over een badge beschikken die 
ook zal gebruikt worden voor de vermelde toegangen; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor deze structurele aanpassingen 
geraamd wordt op € 40.000; 

Gelet op de kredieten die voorzien werden onder artikel 330/724-60 van de 
begroting 2011; 
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BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing tot uitvoeren van structurele aanpassingen aan de toegang 
van het politiehuis (nieuw toegangsbeheer) wordt goedgekeurd voor een totaal 
geraamd bedrag van € 40.000; 

Artikel 2: het college wordt gemachtigd over te gaan tot realisatie van het voorgestelde 
toegangsbeheer via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op art. 330/724-60 van de begroting 2011; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 

Principebeslissing leveren en installeren van maatk ast en bijhorende 
elektriciteitswerken 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten; 

Overwegende dat het wenselijk zou zijn om een maatkast aan te kopen om de 
4 ademanalysetoestellen, 16 Astrid-radio’s, 2 fototoestellen, en andere duurzame spullen op 
te bergen; 

Overwegende dat deze aankoop kadert in het logistiek beheer en de 
verantwoordelijkheid aanscherpt van elke gebruiker; 

Overwegende dat er nood is aan een opbergkast met vakken waarbij elk vak 
voorzien is van een deurtje uit plexiglas en een uniek slot; 

Overwegende dat de unieke sleutels bewaard worden in het bestaand 
sleutelbeheersysteem waardoor op deze manier het materiaal een vaste plaats krijgt en het 
niet her en der kan rondslingeren; 

Overwegende dat men via de registratie van het sleutelbeheersysteem steeds 
kan achterhalen wie het apparaat het laatst heeft gebruikt; 

Overwegende dat elk vak dient voorzien te worden van een stopcontact zodat 
de nodige batterijen kunnen opgeladen worden en er aldus 32 stopcontacten dienen 
geplaatst te worden; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van dergelijke maatkast 
met bijhorende elektriciteitswerken  wordt geraamd op € 7.000; 

Gelet op de kredieten voorzien op artikel 330/741-51 van de begroting 2011; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing goed te keuren tot aankoop van een maatkast zoals 
hierboven beschreven (incl. bijhorende elektriciteitswerken) voor een totaal 
geraamd bedrag van € 7.000; 

Artikel 2: het college te machtigen om deze opdracht uit te voeren; 

Artikel 3: de uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2011; 

Artikel 4: afschrift van deze beslissing over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 

Principebeslissing aankoop verplaatsbare statische camera 
 

Overwegende dat het wenselijk is om een verplaatsbare statische camera aan 
te kopen; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om dit punt bij hoogdringendheid te 
behandelen (d.i. zonder voorafgaande vermelding op de agenda); 
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Overwegende dat de raad met dit voorstel unaniem akkoord gaat; 

Gelet op het feit dat bepaalde vormen van overlast verspreid over de drie 
gemeenten van onze zone (o.a. sluikstort / vandalisme / onveiligheid speelpleinen,…), in het 
belang van de openbare orde, prioritair dienen aangepakt waardoor de aankoop van 
dergelijke camera spoedeisend is; 

Overwegende dat deze bewakingscamera zal gebruikt worden voor het 
toezicht en de controle om inbreuken tegen personen of goederen of overlast in de zin van 
artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen of om 
de openbare orde te handhaven of te herstellen; 

Overwegende dat de korpschef in overleg met de respectievelijke 
burgemeesters van onze zone zal toezien op een efficiënt gebruik ervan; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor een verplaatsbare statische camera 
met toebehoren wordt geraamd op € 8.000 (incl. BTW); 

Overwegende dat het ook wenselijk zal zijn om een onderhoudscontract af te 
sluiten na de standaardgarantieperiode van 1 jaar waarvan de prijzen louter informatief 
worden doorgegeven en geraamd worden op € 330 of € 700 voor een omniumcontract; 

Gelet op de kredieten voorzien op artikel 330/744-51 van de begroting 2011; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Herreweghe over de werking van deze 
camera en de uitleg van de korpschef; 

Gehoord de uitgebreide, nadere toelichting van de korpschef en de voorzitter 
en de verdere bespreking van de politieraad; 

BESLUIT: met unanieme stemmen  

Artikel 1: de politieraad gaat ermee akkoord om de principebeslissing tot aankoop van een 
verplaatsbare statische camera bij hoogdringendheid te behandelen in openbare 
zitting en dit om bepaalde vormen van overlast (sluikstort, vandalisme, onveiligheid 
op speelpleinen,..) die zich stellen binnen onze zone, prioritair te kunnen 
aanpakken; 

Artikel 2: de politieraad geeft goedkeuring aan de principebeslissing tot aankoop van een 
statische verplaatsbare camera met toebehoren voor een totaal geraamd bedrag 
van € 8.000 (incl. BTW); 

Artikel 3: het college opdracht te geven tot het gunnen van deze opdracht via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Artikel 4: de uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2011; 

Artikel 5: afschrift van deze beslissing over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 
De voorzitter geeft het woord aan de korpschef die verwijst naar de persberichten van gisteren 29 mei 
2011 over de vernieling van het ggo-aardappelveld in Wetteren. 
De korpschef schetst de gehele context. Hij bespreekt de aanpak, de afspraken die werden gemaakt 
met externe partners en de inzet van politiepersoneel bij deze actie. 
Deze namiddag werd vastgesteld dat de geleden schade meevalt. De daders werden geïdentificeerd 
en het parket zal een vervolging instellen voor bendevorming en diefstal met inklimming en braak.  
Vandaag ontvingen we een parlementaire vraag ter zake ter bespreking in het parlement deze week. 
De korpschef geeft, op vraag van raadslid Marc Van Durme een overzicht van de nationaliteiten van 
de daders (1/3 Franstalig) en repliceert op de opmerking van raadslid Arijs, dat de aanwezigheid van 
Franstaligen niet op voorhand werd gemeld.
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Geheime zitting 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.45 u. 
 

 Gedaan in zitting, datum als hierboven 
 
 Namens de Politieraad 
 
De Secretaris  De voorzitter 
B. De Moor  A. Pardaen 
 Voor eensluidend afschrift  
   
De secretaris  De voorzitter 
   
   
   
Brigitte De Moor  Alain Pardaen 
 
 


