
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

 POLITIERAAD VAN 24 SEPTEMBER 2012  

 
AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, 

Taylor Kenneth, Burgemeester, 
Maes Gerritjan, Korpschef, 
Arijs Walter, Beeckman Michaël, D'Hauwe André, 
Claus Katharine, Goossens Karel, Govaert Walter, 
Coppens François, De Wulf Herman, 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: De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester 

De Wilde Vincent, Raadslid voor punten 1, 2 en 3  
Van Herreweghe Luc, Raadslid voor punt 1 
 

 
De vergadering wordt geopend om 19.00 u. 
 
DE POLITIERAAD, in 
 
Openbare zitting 

Goedkeuren verslag vorige vergadering 
 

Neemt akte van het verslag van de vorige vergadering; 

BESLUIT: met 16 JA-stemmen en 1 onthouding 

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend; 
 
Raadslid Luc Van Herreweghe vervoegt de zitting. 
 
Goedkeuren budgetwijziging nr. 1 van 2012 - gewone dienst 
 

Overwegende dat om de in bijgaande tabel opgegeven redenen zekere 
begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Gehoord de toelichting gegeven door de bijzondere rekenplichtige de heer 
José Wiels; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politiebegroting wordt overeenkomstig de toelichting gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst wordt vastgesteld zoals in de tabel als bijlage; 

Artikel 2: gewone dienst: samengevat worden de ontvangsten van het eigen dienstjaar 
verhoogd met € 412.422,00. De uitgaven van het eigen dienstjaar worden 
verhoogd met € 176.709,00 en verlaagd met € 13.000. Het algemeen geraamd 
begrotingsresultaat van de gewone dienst bedraagt € 252.918,00; 

 
Behoeftebepaling mobiliteit 2012/04 en 2012/05 



 
Overwegende dat de behoeften voor de vierde en vijfde cyclus van 2012 aan 

de directie van de mobiliteit moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoeften geraamd worden op 1 niveau C (medewerker 
secretariaat HRM), 1 niveau C (ICT-assistent), 1 agent van politie en 1 inspecteur interventie 
voor de vierde mobiliteitsronde en op 2 wijkinspecteurs Wetteren en 1 inspecteur interventie 
voor de vijfde mobiliteitscyclus; 

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 algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de vierde cyclus van 2012: 
 1 niveau C (medewerker secretariaat HRM), 1 niveau C ( ICT-assistent), 1 agent 

van politie en 1 inspecteur interventie; 
Artikel 2: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de vijfde cyclus van 2012: 2 

inspecteurs wijk Wetteren en 1 inspecteur interventie; 

Artikel 3: er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor voormelde betrekkingen; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 
 
Raadslid Vincent De Wilde vervoegt de zitting. 
 
Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2012/04 en 
2012/05 
 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2012/04 en mobiliteit 2012/05, 
goedgekeurd in huidige zitting van de politieraad, waarbij respectievelijk 1 niveau C 
(medewerker secretariaat HRM), 1 niveau C (ICT-assistent), 1 agent van politie, 1 inspecteur 
interventie (=2012/04) en 2 wijkinspecteurs Wetteren en 1 inspecteur interventie (= 2012/05) 
werden vacant verklaard; 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie aan 
wettelijke bepalingen is onderworpen met name art. VI.II.61, VI.II.62 , VI.II.63 en VI.II.64 van 
RPPol; 

Gelet op het voorstel van het college; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor 
de functie niveau C (medewerker secretariaat HRM) in het kader van de mobiliteit 
2012/04 als volgt: 

 � voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
� CP of lid Calog A van een korps lokale politie: Adv. E. Strubbe, diensthoofd HRM & 
Beleid of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
� Lid lokale politie: consulent M. Solemé, consulente HRM of bij afwezigheid een 
vervanger aan te stellen door de voorzitter 
� Secretaris: aan te duiden door de voorzitter. 



Artikel 2: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor 
de functie niveau C (ICT assistent) in het kader van de mobiliteit 2012/04 als volgt: 

 � voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
� CP of lid Calog A van een korps lokale politie: ad. E. Strubbe, diensthoofd HRM & 
Beleid of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
� Lid lokale politie: HINP Yvan De Kegel, diensthoofd LIK of bij afwezigheid een 
vervanger aan te stellen door de voorzitter 
� Secretaris: aan te duiden door de voorzitter. 

Artikel 3: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor 
de functies inspecteur interventie in het kader van de mobiliteit 2012/04 en 2012/05 
als volgt: 

 � 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: diensthoofd interventie en zonaal onthaal CP Karen Van Damme 
of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
� Secretaris: aan te duiden door de voorzitter. 

Artikel 4: voor de functie van agent van politie (mobiliteit 2012/04) wordt geen 
selectiecommissie samengesteld (deze mogelijkheid bestaat niet in RPPol); De 
politieraad gaat akkoord met het inrichten van een interview met de kandidaten 
door de korpschef (of aangewezen officier of niveau A) onder wiens bevoegdheid 
de vacante bediening valt; 

Artikel 5: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor 
de functies inspecteur wijk in het kader van de mobiliteit 2012/05 als volgt: 

 � voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
� CP van een korps lokale politie: CP P. Pevenage, diensthoofd wijkwerking en 
verkeer 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 de voorzitter. 

Artikel 6: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheid; 
 
Principebeslissing goedkeuren in- en uitbouw nummerplaatherkenningssysteem in 
anoniem interventievoertuig 
 

Gelet op het besluit van de politieraad van 11 juni 2012 houdende de 
principebeslissing tot aankoop van een anoniem interventievoertuig ter vervanging van een 
bestaand voertuig VW Jetta; 

Overwegende dat de VW Jetta uit roulatie genomen wordt na levering van het 
nieuwe interventievoertuig; 

Overwegende dat het nummerplaatherkenningssysteem momenteel is 
ingebouwd in de VW Jetta en dat dit systeem dient ingebouwd te worden in de nieuwe, 
anonieme interventiewagen; 

Overwegende dat de geraamde kostprijs voor in- en uitbouw van het 
nummerplaatherkenningssysteem € 2.000 bedraagt (incl. BTW); 

Gelet op de kredieten die voorzien werden op artikel 330/744-51 van de 
begroting 2012; 

BESLUIT: met  algemene stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing voor het uit- en inbouwen van het 
nummerplaatherkenninssysteem (van VW Jetta naar nieuw anoniem 



interventievoertuig) wordt goedgekeurd voor een totaal geraamd bedrag van € 
2.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: het politiecollege wordt gemachtigd deze opdracht te gunnen via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Artikel 3: de uitgave zal betaald worden op artikel 330/744-51 van de begroting 2012; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bijzondere rekenplichtige; 
 
Principebeslissing verkoop van twee dienstvoertuigen (Peugeot 206 en VW Jetta) 
 

Gelet op het politieraadsbesluit van 27 februari 2012  houdende de 
principebeslissing tot aankoop van voertuig voor de wijkdienst Wetteren ter vervanging van 
een bestaand voertuig Peugeot 206; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 11 juni 2012 houdende de 
principebeslissing tot aankoop van een anoniem interventievoertuig ter vervanging van een 
bestaand voertuig VW Jetta (aangekocht in 2008; 151.000 km op de teller); 

Gelet op het feit dat de oude voertuigen Peugeot 206 en VW Jetta uit roulatie 
worden genomen omdat deze aan vervanging toe zijn; 

Overwegende dat de verkoop van voormelde voertuigen ten goede komt aan 
het budget van de politie; 

Overwegende dat de ontvangsten kunnen voorzien worden op artikel 330/773-
98 van de politiebegroting; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de verkoop van 2 oude dienstvoertuigen met name 1 Peugeot 206 (YSK780) en 1 
VW Jetta (YJQ542) wordt goedgekeurd; 

Artikel 2: het college wordt gemachtigd de verkoop te organiseren; 

Artikel 3: de ontvangsten zullen voorzien worden op artikel 330/773-98 van de 
politiebegroting; 

Artikel 4: afschrift van deze beslissing zal aan de bijzondere rekenplichtige worden 
overgemaakt; 

 
Geheime zitting 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.20 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 
 


