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

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Neemt akte van het verslag van de vorige vergadering; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

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

 

2. Principebeslissing toetreding raamovereenkomsten Cipal dv - 'De verwerving en 

exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor ondersteuning van duurzaam 

beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' 

(CSMRTIOH20) en raamovereenkomst  inzake ICT infrastructuur en aanverwanten 

(CSMRINFRA19) 

Beroep doen op Cipal dv als opdrachtencentrale voor afname van de 

raamovereenkomst ‘Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een 

multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve 

incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving’ – Bestek nr. CSMRTIOH20 

Gelet op de wetgeving van de overheidsopdrachten, inzonderheid op de 
artikelen 2 (6°), 43 (§1, tweede lid) en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op de principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 24 
oktober 2019, bijgesteld op 30 januari 2020 tot gunning via een openbare procedure van 
overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit ‘de verwerving en exploitatie van een 

multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve 

incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving’ (bestek CSMRTIOH20); 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv d.d. 20 februari 
2020 tot plaatsing van de opdracht, bepaling van de selectievoorwaarden en keuze van de 
Europese mededingingsprocedure met onderhandeling als plaatsingsprocedure; 



Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van 

Cipal dv goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid: 

◊  het bestek waar het stelt (punt 3.4): ‘Cipal dv zal in de zin van artikel 2,6° van 
de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige 
opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle entiteiten die in het 
selectiedocument – onder de hoofding ‘Bereik van de opdracht’ – bij de oproep tot 
kandidaatstelling voor onderhavige opdracht werden vermeld. Deze entiteiten worden samen 

met de opdrachtgever en alle leden van de dienstverlenende vereniging verder de ‘afnemer’ 
genoemd. 

◊ verwijzend naar het selectiedocument (punt 3.5): ‘ Deze besturen zullen zich, 
net als hun verenigingen en verzelfstandige entiteiten, op de aankoopcentrale kunnen 
beroepen om een totaaloplossing in het kader van de te sluiten raamovereenkomst die het 
voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij verplicht zijn af te nemen 

via deze raamovereenkomst. 

Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden 
als aankoopcentrale (opdrachtencentrale) voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te 
nemen via deze raamovereenkomst) 

 ◊ alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun 

verenigingen en verzelfstandigde entiteiten; 

 ◊ alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en 
verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest; 

◊  het bestek waar het stelt (punt 3.3): ‘Cipal dv is, net als de afnemers van de 
aankoopcentrale,  na toewijzing vrij om eender welk product of dienst te bestellen zoals die 
door de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht wordt aangeboden en dit in de 

aantallen die de opdrachtgever of afnemer nodig acht. 

Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de opdrachtgever – net 
als elke andere afnemer – steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het 
raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten 
toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht 
beschouwd’; 

◊ het bestek waar het stelt (punt 3.5): ‘Cipal dv oefent de overkoepelende 
leiding van en het overkoepelende toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, 
terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer 
geplaatste bestelling uitoefent’. 

◊ de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 23/12/2020 waarbij 
voornoemde opdracht wordt gegund aan de maatschap Smartville, met maatschappelijke 

zetel te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth; 

Overwegende hetgeen volgt: 

◊ de voornoemde opdracht van Cipal dv ‘Raamovereenkomst voor de 
verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van 
duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving’ 

(bestek CSMRRIOH20) is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij 
op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2 (6°) en 47 van de wet van 17 juni 2016; 

◊  de politiezone kan van de mogelijkheid tot afname van de 
raamovereenkomst via de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 
47, § 2 van de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
gunningsprocedure te organiseren; 

◊ Het is aangewezen dat de politiezone gebruik maakt van de 
opdrachtencentrale om volgende redenen: 



 ◊ de in de opdrachtencentrale voorziene smart city oplossingen voldoen 

aan de behoefte van het bestuur; 

 ◊ het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een 
besparing aan tijd en geld betekent; 

 ◊ Cipal dv beschikt over de knowhow of technische expertise inzake de 
aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware of ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden; 

◊ de politiezone  is niet verplicht tot enige afname van de 
raamovereenkomst (geen afnameverplichting); 

◊ de nodige budgetten zijn beschikbaar. 

Beroep doen op Cipal dv als opdrachtencentrale voor afname van de 

raamovereenkomst ‘aankoop van ICT-infrastructuur’ - Bestek: CSMRINFRA 19: 

Gelet op de wetgeving van de overheidsopdrachten, inzonderheid op de 

artikelen 2 (6°), 43 (§1, tweede lid) en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op de principiële beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv van 
25/07/2019 tot gunning via een openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het 
voorwerp bestaat uit ‘Aankoop van ICT infrastructuur’; 

Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van 
Cipal dv goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid: 

◊ het bestek waar het stelt (punt 4.5): ‘Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van 
de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige 
opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle deelnemers in de dienstverlenende 
vereniging Cipal. 

Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde 
entiteiten op de aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de 
te sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaak van deze opdracht, af te nemen 
zonder dat zij verplicht zijn af te  nemen via deze raamovereenkomst. Cipal dv zal in het kader 
van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als opdrachtencentrale voor (zonder dat 
deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst): 

Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW besturen, hun verenigingen en 
verzelfstandigde entiteiten: 

◊  het bestek waar het stelt (punt 4.6): ‘Cipal dv oefent de overkoepelende 
leiding van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, 
terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer 
geplaatste bestelling uitoefent.’ 

◊ het bestek waar het stelt (punt 4.3): ‘ gezien de raamovereenkomst niet 
exclusief is, behoudt de opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid om 
een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die 
de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als 
een wijziging van de opdracht beschouwd’. 

◊ de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/7/2019 waarbij 
voornoemde opdracht wordt gegund aan Centralpoint België nv met maatschappelijke zetel 
te Wingepark 5B, 3110 Rotselaar. 

Overwegend hetgeen volgt: 

De voornoemde opdracht van Cipal dv ‘Aankoop van ICT Infrastructuur’ 
(Bestek nr. CSMRTINFRA 19) is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt 

hierbij op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van17 juni 2016; 



De politiezone kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst 

via de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet 
van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 
organiseren; 

Het is aangewezen dat de politiezone gebruik maakt van de 
opdrachtencentrale om volgende redenen: 

◊ de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-infrastructuur voldoen aan de 

behoefte van het bestuur; 

◊ het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing 
aan tijd en geld betekent; 

◊ Cipal dv beschikt over de knowhow of technische expertise inzake de 
aankoop van ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden; 

◊ De politiezone is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst 

(geen afnameverplichting); 

◊ de nodige budgetten zijn beschikbaar; 

  Gehoord de vraag van raadslid Karel Van Imschoot hoe dergelijke 
investeringen momenteel gebeuren en gehoord de toelichting van de korpschef ter zake; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring om beroep te doen op de 
opdrachtencentrale van Cipal dv voor de realisatie van smart city projecten via de 
raamovereenkomst ‘de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud 

platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, 

effectieve ontrading en correcte handhaving’ (CSMRTIOH20); 

Artikel 2: het politiecollege wordt belast met de uitvoering ervan; 

Artikel 3: de raad geeft principieel goedkeuring om een beroep te doen op de 
opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van ICT-infrastructuur 
aangeboden via de raamovereenkomst ‘Aankoop van ICT Infrastructuur’ (Bestek nr. 
SSMRTINFRA19); 

Artikel 4: het politiecollege wordt belast met de uitvoering ervan; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 

 
3. Principebeslissing toetreding contract FORCMS-POMP-140 TotalEnergies 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het feit dat de brandstof voor de voertuigen van de politiezone wordt 
aangekocht via het raamcontract FOR CMS-POMP-108 met name: ‘Motorbrandstoffen af te 
nemen aan de pompen door middel van magneetkaarten’.   

Overwegende dat dit contract werd toegewezen aan Belgium Shell SA en dat 
dit contract ten einde loopt op 30/04/2023; 



Overwegende het voorstel van de politiezone om in te stappen in het nieuw 

raamcontract FOR CMS-POMP-140, nl. ‘Chipkaarten (of magneetkaarten) voor afname van 
motorbrandstoffen aan de pompen en opladen bij laadpalen’; 

Overwegende dat dit contract loopt tot 30/10/2026 en werd toegewezen aan 
TotalEnergies; 

Overwegende dat de kostprijs via dit raamcontract ongeveer 0,15 euro lager 
ligt dan de dagprijs; 

Overwegende dat met dit nieuw raamcontract niet enkel brandstof (benzine, 
diesel, CNG of AdBlue) kan getankt worden maar dat hierbij ook elektrische voertuigen kunnen 
opgeladen worden; 

Overwegende dat de uitgave voor brandstof van het voertuigenpark van de 
politiezone wordt geraamd op € 60.000 (incl. btw) per jaar waardoor het totaal geraamd 
bedrag voor de duur van het contract € 240.000 (incl. btw) bedraagt; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/127-03 van de begroting 
2023 en die voorzien zullen worden in volgende dienstjaren; 

Gehoord de vraag van raadslid Marianne Matthys over de toewijzing van het 
contract en gehoord het antwoord van de korpschef ter aanvulling; 

Besluit: met algemene stemmen 

 
Artikel 1: de politieraad geeft goedkeuring tot toetreding tot het raamcontract FOR CMS-

POMP-140, nl. ‘Chipkaarten (of magneetkaarten) voor afname van 
motorbrandstoffen aan de pompen en opladen bij laadpalen’ voor een totaal 
geraamd bedrag van € 60.000 (incl. btw) per jaar en toegewezen aan 
‘TotalEnergies’; 

Artikel 2:  de uitgave te betalen op artikel 330/127-03 van de begroting 2023 en volgende 
dienstjaren te voorzien; 

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

 
4. Goedkeuren voorontwerp 'herinrichting politiehuis' 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de politieraad d.d. 29/11/2021 betreffende de 
aanstelling van een ontwerper voor renovatiewerken aan het politiehuis, incl. het bestek nr. 

2021/02, goedgekeurd voor een totaal geraamd bedrag van € 139.000 (excl. btw); 

Gelet op het besluit van het politiecollege d.d. 5/4/2022 waarin 
Architectuurstudio Johan Verborg bvba uit 8400 Oostende werd aangesteld, in solidaire 
onderaanneming met Architectenstudio Multiprofessionele Architectenvennootschap bvba 
uit 9100 Sint-Niklaas tegen een ereloonpercentage / fee van 9,95 %; 



Overwegende dat het aangeduide architectenbureau een ontwerp maakte 

voor de herinrichting van het politiehuis waarvan de politieraadsleden in deze zitting kennis 
nemen; 

Overwegende dat het geraamd bedrag voor deze werken momenteel nog 
wordt onderhandeld met het architectenbureau; 

Overwegende dat de uitvoerders van de werken zullen aangesteld worden 
overeenkomstig de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/724-60 van de begroting 
2023; 

Gehoord de vraag van raadslid Wouter Bracke over het geraamd budget van 
de herinrichting van het politiehuis; 

Gehoord de uitdrukkelijke vraag van raadslid Annelien Van Der Gucht om het 
project te laten uitvoeren door lokale aannemers en gehoord het overleg dat hierop volgt, 

verwijzend naar de wet op de overheidsopdrachten die dient gevolgd te worden; 

Gehoord hierop het besluit van de voorzitter om het wetgevend kader ter zake 
over te maken aan de politieraadsleden; 

Gehoord de vraag van raadslid Karel Van Imschoot of voldoende rekening 
werd gehouden met integrale toegankelijkheid en zijn vraag of een borstvoedingslokaal is 

voorzien en gehoord het bevestigend antwoord van de korpschef; 

Gehoord de informele mededeling van de korpschef dat bepaalde 
basisfunctionaliteiten tijdens de geplande werken gecentraliseerd zouden kunnen 
ondergebracht worden in ’t Kasteeltje aan de Warande, waarvoor een princiepsakkoord 
gesloten werd dat nog dient geofficialiseerd te worden; 

Gehoord de opmerking van raadslid Godelieve De Gelder over het parkeren 

aan ’t Kasteeltje en haar vraag hierbij om aandacht te hebben voor de veiligheid op het 
domein; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van het voorontwerp voor de renovatie van het 
politiehuis en geeft goedkeuring aan dit ontwerp, zoals het werd opgesteld door 
architectuurstudio Johan Verborgh bvba – Zeedijk 165 – 8400 Oostende (in solidaire 

onderaanneming met Architectenstudio Multiprofessionele 
Architectenvennootschap bvba – Regentiestraat 74 – 9100 Sint-Niklaas); 

Artikel 2: afschrift van dit besluit over te maken aan de bevoegde overheden en de 
bijzondere rekenplichtige; 

 
5. Vacantverklaring van 1 klusjesman/vrouw en bepalen plaatselijke selectiecommissie 

Gelet op het feit dat de klusjesman met pensioen zal gaan op 1 oktober 2023 
waardoor een contractuele, voltijdse vacature vrijkomt van 38 uur per week voor 
klusjesman/vrouw; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om deze vacature te openen via 
externe rekrutering; 

Gelet op artikel 118, tweede lid van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP); 

Gelet op artikel 26 van de Exoduswet van 26 april 2022 houdende de essentiële 
elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en diverse andere 
bepalingen met betrekking tot de politiediensten; 

Gelet op het voorstel van wijze van selectie; 

Gelet op het voorstel van selectiecommissie; 



Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende functie vacant te verklaren via externe werving: een klusjesman/vrouw 
voor een contractuele, voltijdse vacature van 38 uur per week; 

Artikel 2: de wijze van selectie bij externe rekrutering van een onderhoudsmedewerker wordt 
als volgt bepaald:  

 De publicatie van deze vacature zal gebeuren via www.jobpol.be, via sociale 
media en de gemeentelijke websites. De eerste 25 kandidaten die solliciteren via 

‘jobpol’ zullen weerhouden worden. Er wordt voor geopteerd om geen 
selectieproeven te laten uitvoeren door de dienst rekrutering en selectie van de 
geïntegreerde politie. Kandidaten waarvan het dossier ontvankelijk is, worden 
vervolgens uitgenodigd voor een praktische proef en een interview. Er zal een 
werfreserve van 24 maanden worden aangelegd voor deze functie.  

Artikel 3: de selectiecommissie voor de functie onderhoudsmedewerker – externe rekrutering 

wordt als volgt bepaald: 

voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 

bijzitter 1: niveau A - adviseur diensthoofd HRM, Logistiek en Beleid, Elke Strubbe of 
bij afwezigheid een vervanger aan te duiden door de korpschef 

bijzitter 2: niveau B – consulent – Logistiek Beheer, Nathalie De Saedeleer of bij 

afwezigheid een vervanger aan te duiden door de korpschef 

secretaris: aan te duiden door de voorzitter; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 

 
6. Vacantverklaring - administratief medewerker - niveau C en bepalen selectiecommissie 

Gelet op het feit dat In de dienst HRM een personeelslid binnenkort het stelsel 

‘halftijds werken op 50 of 55 jaar’ zal opnemen, dat bovendien In het administratief 
secretariaat een personeelslid werkt aan verminderde prestaties wegens langdurige medische 
ongeschiktheid en een andere administratief medewerker werkt in het stelsel van 
vierdagenweek; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om een Calog-functie – niveau C 
vacant te verklaren via mobiliteit om de vermelde tekorten op te vangen; 

Gelet op Deel VI van RPPol m.b.t. de Arbeidstijdorganisatie en mobiliteit; 

Overwegende dat de behoeften via de mobiliteit aan de directie van de 
mobiliteit (DPR) moeten worden doorgegeven; 

Gelet op het functieprofiel voor ‘assistent – administratief medewerker – niveau 
C; 

Overwegende dat deze functie zal vacant verklaard worden via een externe 

statutaire werving via www.jobpol.be als er geen geschikte kandidaten weerhouden worden 
via 1 mobiliteitscyclus;  

Gelet op Deel IV van de RPPol  m.b.t. de aanwerving, de selectie en de 
opleiding van het politiepersoneel; 

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; 



Gelet op het voorstel van selectiecommissie voor de functie ‘assistent 

administratief medewerker – niveau C, zowel bij mobiliteit als bij externe statutaire werving; 

Gelet op het voorstel voor het bepalen van de wijze van selectie bij externe, 
statutaire werving; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: volgende betrekking vacant te verklaren: 1 Calog-functie assistent – administratief 

medewerker (niveau C) en waarvoor geen werfreserve wordt aangelegd via de 
mobiliteit; 

Artikel 2: de vermelde functie vacant te verklaren via externe statutaire werving via 
www.jobpol.be indien geen geschikte kandidaten weerhouden worden via de 
mobiliteit; 

Artikel 3: de selectiecommissie voor de functie assistent – administratief medewerker – niveau 

C, zowel bij mobiliteit als bij externe statutaire werving wordt als volgt goedgekeurd: 

- voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 

- niveau A of CP van een korps lokale politie: Sertan Içten, commissaris Lokaal 
Informatiekruispunt of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de 
voorzitter 

- Calog-personeelslid lokale politie: adviseur diensthoofd HRM, Logistiek en Beleid, 
Elke Strubbe  of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

- secretaris: aan te duiden door de voorzitter. 
 

Artikel 4: de wijze van selectie bij externe, statutaire werving wordt als volgt bepaald: 
inschrijven gebeurt via www.jobpol.be. De eerst 25 inschrijvingen worden via de 

dienst Rekrutering en Selectie (Brussel) onderworpen aan een cognitieve 
vaardigheidsproef en een persoonlijkheidsproef. De geslaagde kandidaten stromen 
door naar een selectie, ingericht door de politiezone. Op het niveau van de 
politiezone zal de selectieprocedure bestaan uit een schriftelijke proef, gevolgd 
door een mondelinge proef. Aan de mondelinge proef zullen de kandidaten 
deelnemen die minstens 50 % behaalden op de schriftelijke proef. Er wordt bij deze 

selectie een werfreserve aangelegd voor 24 maanden; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 

 
7. Vacantverklaring 1 INP wijk Laarne en bepalen selectiecommissie 

Overwegende dat de behoeften aan de directie van de mobiliteit moeten 
worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op 1 functie ‘wijkinspecteur 
Laarne’; 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 56, eerste en tweede lid; 

Gelet op de Wet van 26 april 2022 houdende de essentiële elementen van het 

statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere 
bepalingen met betrekking tot de politiediensten; 

Gelet op Titel II van Deel VI van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot 
regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (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; 

Gelet op artikel IV.I.30 en art. IV.I31 van de RPPol; 

Gelet op artikels VI.II.61 en VI.II.62 van de RPPol inzake de samenstelling van de 
selectiecommissies voor de mobiliteit; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van 

sommige bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder titel IV, hoofdstuk I, 
afdeling 6 (De selectiecommissie); 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van 
sommige bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol), artikel IV.31; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: volgende betrekking vacant te verklaren: 1 inspecteur wijk Laarne; 

Artikel 2:  er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor deze functie; 

Artikel 3: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie in het 

kader van de mobiliteit voor de functie van wijkinspecteur als volgt: 

 Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 

 CP van een korps lokale politie: directeur Operaties – CP Marlies Owel of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 Lid lokale politie: CP Liesbeth Sedeyn, diensthoofd wijk en verkeer of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

Artikel 4: de politieraad bepaalt de samenstelling van selectiecommissie in het kader van 
externe werving voor wijkinspecteurs algemeen als volgt: 

 voorzitter: korpschef van de politiezone Wetteren Laarne Wichelen of een door 
de korpschef aangewezen vervanger 

 de eerste bijzitter: een medewerker van de politiezone Wetteren Laarne Wichelen 

die door de korpschef wordt aangewezen en die de graad van commissaris bezit;  

 de tweede bijzitter: een medewerker van de politiezone Wetteren Laarne 
Wichelen of van een ander korps die door de korpschef wordt aangewezen en 
die de graad van commissaris bezit; 

 de derde bijzitter: een medewerker van de politiezone Wetteren Laarne Wichelen 
die door de korpschef wordt aangewezen en die behoort tot de dienst HRM, 

Logistiek en Beleid en die de graad van consulent of adviseur bezit; 

 de vierde bijzitter: een medewerker van de politiezone Wetteren Laarne Wichelen 
die door de korpschef wordt aangewezen uit de leden van de dienst interventie 
en onthaal die de graad van hoofdinspecteur bezitten; 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheden;  

 
8. Toetreding tot 'POOLSTOK' 

Op grond van volgende overweging, zowel feitelijk als juridisch:  

Gezien  de politiezone Wetteren – Laarne - Wichelen de dienstverlening meer 
bepaald het P&O-beleid in zijn globaliteit verder wenst te professionaliseren; 



Gezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en 

tijdsintensieve aangelegenheid is en de aankoop ervan bijzondere expertise vergt; 

Gelet op de oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het 
Overheidspersoneel cv (handelsnaam Poolstok cv) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 
door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en 
Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart; 

Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming 

en de wijziging van de opdracht van deze vennootschap;  

Gelet op de statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 25 mei 2018; 

Gelet op het feit dat Poolstok een coöperatieve vennootschap van privaat 
recht is met uitsluitend vennoten uit de publieke en para-publieke sector in Vlaanderen; 

Gelet op het feit dat Poolstok sinds 2000 operationeel is, en momenteel ruim 400 

vennoten telt, waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s,  autonome overheidsbedrijven, 
onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones, hulpverleningszones, 
huisvestingsmaatschappijen en zorginstellingen; 

Gelet op het feit dat de relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt 
geregeld in een beheersreglement; 

Gelet op het feit Poolstok uitsluitend werkt voor haar vennoten die elk als 
entiteiten behorende tot de overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht 
uitoefenen op de vennootschap  waardoor de inhouse-kwalificatie van toepassing is; 

Gezien Poolstok fungeert als een aankoopcentrale volgens artikel 2, 7°, van de 
wet inzake overheidsopdrachten d.d. 16 juni 2017 dat stelt dat de aankoopcentrale diensten 
verwerft via raamcontracten die bestemd zijn voor haar vennoten (klanten), aanbestedende 

overheden; 

Gezien Poolstok een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en 
selectie, uitzendarbeid als in de brede P&O-activiteiten zoals organisatie van assessment 
centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak 
personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie 
decretale graden, outplacement, coaching, communicatie, en dergelijke meer en bijgevolg 

elke vennoot gebruik kan maken van de meer dan 70 afgesloten raamovereenkomsten 
binnen meer dan 15 verschillende P&O domeinen;  

Gezien Poolstok daartoe altijd samenwerkt met erkende dienstverleners na een 
grondige marktvergelijking en met correcte toepassing van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten; 

Gezien Poolstok steeds kwaliteit garandeert op basis van evidence-based 

selectie- en gunningscriteria en er de voorkeur aan geeft om te werken met spelers die hun 
diensten verlenen op basis van wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken; 

Gezien het bestuur door toetreding tot Poolstok gebruik kan maken van de 
schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners; 

Gezien Poolstok de meest gunstige tarieven garandeert; 

Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis 
stoelt en niet van contractuele aard is, en gezien de inhouse-kwalificatie, zijn de openbare 
besturen die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving 
overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten 
geselecteerde dienstverleners gebruik te maken;  

Gezien Poolstok aan haar vennoten een netwerk van professionele 

dienstverleners in de P&O- en consultancysector garandeert; 



Gezien de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur dus 

zijn maximale keuzevrijheid behoudt. De politiezone Wetteren – Laarne - Wichelen beschikt 
zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met 
behoud van een maximale onafhankelijkheid; 

Gezien Poolstok niet in de plaats treedt van het bestuur doch de rol opneemt 
van adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de 
externe leveranciers worden uitgevoerd; 

Gelet op het feit dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de 
éénmalige aankoop van aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 
personeelsleden (voltijds equivalent) in dienst dienen 3 aandelen (afronding naar de hogere 
eenheid) van elk €24,79 aangekocht.  

Gezien dit voor de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen: ((107,2 VTE : 
10)(afronding naar hogere eenheid) x 24,79) x3 = 818,07 euro betekent, afhankelijk van het 

precieze aantal VTE op het moment van toetreding tot POOLSTOK; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/122-03 van de begroting 
2023; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de politiezone Wetteren – Laarne - Wichelen treedt toe tot Poolstok voor 
ondersteuning inzake het P&O-beleid; 

Artikel 2: een afschrift van deze beslissing wordt (elektronisch) bezorgd aan Poolstok; 

Artikel 3: de administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten; 

Artikel 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/122-03 van de begroting 2023; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de bevoegde overheden; 

 
9. Vacantverklaring functie secretaris - adviseur korpschef (niveau A) en bepalen selectie 

Gelet op het feit dat de huidige politiesecretaris met pensioen zal gaan vanaf 
1 mei 2024; 

Overwegende dat een functie van secretaris – adviseur van de korpschef 
(niveau A) is toegevoegd aan het personeelsbehoeftenplan zoals goedgekeurd door de 

politieraad in zitting van 28 november 2022; 

Gelet op de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid d.d. 12 
januari 2023; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om deze functie van secretaris – 
adviseur van de korpschef (niveau A) vacant te verklaren via mobiliteit en dit om te kunnen 
voorzien in kennisoverdracht; 

Gelet op Deel VI van RPPol m.b.t. de Arbeidstijdorganisatie en mobiliteit; 

Overwegende dat de behoeften via de mobiliteit aan de directie van de 
mobiliteit (DPR) moeten worden doorgegeven; 

Gelet op het functieprofiel voor secretaris – adviseur van de korpschef (niveau 
A);  

Overwegende dat deze functie zal vacant verklaard worden via een externe 
statutaire werving via www.jobpol.be als er geen geschikte kandidaten weerhouden worden 
via 1 mobiliteitscyclus;  

Gelet op Deel IV van de RPPol  m.b.t. de aanwerving, de selectie en de 
opleiding van het politiepersoneel; 



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; 

Gelet op het voorstel van selectiecommissie voor de functie secretaris – adviseur 
van de korpschef (niveau A)  zowel bij mobiliteit als bij externe statutaire werving; 

Gelet op het voorstel voor het bepalen van de wijze van selectie zowel bij 
mobiliteit als bij externe, statutaire werving; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekking vacant te verklaren: secretaris – adviseur van de korpschef 
(niveau A)  en waarvoor geen werfreserve wordt aangelegd via de mobiliteit; 

Artikel 2: de vermelde functie vacant te verklaren via externe statutaire werving via 

www.jobpol.be indien geen geschikte kandidaten weerhouden worden via de 
mobiliteit;  

Artikel 3: de selectiecommissie voor de functie secretaris – adviseur van de korpschef (niveau 
A), zowel bij mobiliteit als bij externe statutaire werving wordt als volgt goedgekeurd: 

- voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 

- Bijzitter 1: adviseur van een lokaal politiekorps met minimale graad Calog niveau A 
–     klasse 2 – aan te duiden door voorzitter 

- Bijzitter 2: korpschef van een lokale politiezone – aan te duiden door de voorzitter 
- Bijzitter 3: korpschef van een lokale politiezone – aan te duiden door de voorzitter 
- Bijzitter 4: externe deskundige: ‘deskundige selectie en rekrutering’ aan te duiden 

door de voorzitter 

- secretaris: aan te duiden door de voorzitter. 
Artikel 4: de wijze van selectie bij mobiliteit wordt als volgt goedgekeurd: 

 Geschiktheidsproeven en een ‘assessmentcenter’ zullen uitgevoerd worden door 
een extern selectiebureau. Geslaagde kandidaten stromen door naar een selectie 
op het niveau van de politiezone die zal bestaan uit een kennisproef (algemeen en 
specifiek voor de functie). Kandidaten die minimum 50 % behalen op deze proef 

worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie; 

Artikel 5: de wijze van selectie bij externe, statutaire werving wordt als volgt goedgekeurd: 
Inschrijven voor ‘externe, statutaire werving’ gebeurt via de dienst rekrutering en 
selectie van de politie in Brussel (via www.jobpol.be). Deze dienst zal de eerste 25 
inschrijvingen onderwerpen aan de voorziene testen DPRS; 

De geslaagde kandidaten zullen door een extern selectiebureau worden 

uitgenodigd om geschiktheidsproeven en een ‘assesmentcenter’ af te leggen. 

De geslaagde kandidaten stromen door naar een selectie op het niveau van de 
politiezone die zal bestaan uit een kennisproef (algemeen en specifiek voor de 
functie). Kandidaten die minimum 50 % behalen op deze proef worden uitgenodigd 
voor een gesprek met de selectiecommissie; 

Artikel 6: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden;  

 
10. Principebeslissing aankoop en installatie muur-oplaadpunt   

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 



Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 

de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de politiezone binnenkort een eerste hybride combi in 
gebruik zal nemen; 

Overwegende het voorstel van de politiezone om hiervoor een ‘muur-
oplaadpunt’ (22 kW) te voorzien; 

Overwegende dat de aankoop van dergelijk oplaadpunt en het uitvoeren van 
de nodige elektriciteitswerken die hiermee gepaard gaan, worden geraamd op € 6000 (incl. 

btw);  

Gelet op het feit dat deze aankoop en installatie kan gebeuren volgens artikel 
92 van de wet op de overheidsopdrachten (op aanvaarde factuur); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/724-60 van de begroting 
2023, mits goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid; 

Gehoord de vraag van raadslid Karel Van Imschoot of 1 oplaadpunt voldoende 
is en gehoord het antwoord van de korpschef dat de politiezone momenteel al over een 
aantal laadpunten beschikt en dat in de toekomst modulair meer laadpunten zullen voorzien 
worden; 

Gehoord de vraag van raadslid Annelien Van Der Gucht of hiervoor een kabel 
op het openbaar domein nodig is en gehoord het ontkennend antwoord van de korpschef; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen en installeren van een 
muur-oplaadpunt voor een totaal geraamd bedrag van €  6000 (incl. btw); 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/724-60 van de begroting 2023 mits 
goedkeuring ervan; 

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

 

GEHEIME ZITTING 

 
Gedaan in zitting, datum als hierboven 
 

De secretaris De voorzitter 
B. De Moor A. De Geyter 

Voor eensluidend afschrift 
 

De secretaris De voorzitter 

 
 
 
Brigitte De Moor Albert De Geyter 


