
 POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT 
Provincie Oost-Vlaanderen  Arrondissement Aalst 

 
 
 

 

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2017 

IN HET GEMEENTEHUIS VAN DENDERLEEUW 
 

 

Aanwezig: 
 

Veerle BAEYENS, Burgemeester- Voorzitter, 
Jo FONCK, Burgemeester  
 

Jan DE NUL, Simonne DE LEEUW, Sofie RENDERS, Betty DE 
SCHAMPHELEER, Jan DE DIER, Kristof SLAGMULDER, Geert VAN 
SCHELVERGEM, Sofie COPPENS, Guido DE BRAEKELEER, Cyriel DE 
SCHUTTER, Silke BEERENS, Nathalie MEGANCK, Geert VAN CAUTER, 
Jeannine SCHOTTE, Phaedra VAN KEYMOLEN, Astrid DE WINNE en Marnick 
VAEYENS 
 

HCP Koenraad TACK, korpschef, 
Michelle BOSMAN, secretaris 
 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Zij verontschuldigt raadslid De Braekeleer voor zijn 
afwezigheid. Vervolgens gaat men over tot het afhandelen van de agenda. 

Openbare vergadering 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering van 11 oktober 2017 
 
De raad keurt de notulen van de vergadering van 11 oktober 2017 goed zodat deze kunnen 
overgeschreven worden in het register. 

 
2. Open verklaren van vier betrekkingen van inspecteur van politie - dienst operaties. 
 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Vier betrekkingen van inspecteur van politie, dienst operaties, worden open verklaard. 
 
Artikel 2: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie. 
 
Artikel 3: Er wordt geen specifieke evaluatie gevraagd in de zin van artikel VII.I.21, tweede lid, 1° RPPol. 
 
Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGS/DSP. 
 
Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 

- voorzitter: de korpschef of de door hem aangeduide vervanger; 
- leden: 1 officier en 1 hoofdinspecteur van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 

 
3. Open verklaren van een tijdelijke betrekking van onthaalbediende in 3/5de contractueel 

verband. 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén tijdelijke 3/5de  betrekking van bediende, CAlog niveau D, in contractueel verband wordt 
open verklaard. 
 



Artikel 2: Eén kandidaat zal worden voorgedragen door de korpschef op advies van de 
selectiecommissie. 

 
4. Verlenen van machtiging aan het politiecollege tot het doen van uitgaven met gelden 

voorzien op de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2018 
 
BESLUIT met meerderheid der stemmen: 
 
Enig artikel: Ter aanwending van de kredieten van de buitengewone dienst van de politiebegroting 
2018 wordt het politiecollege gemachtigd om, voor zover de opdrachten niet meer bedragen dan 8.500 
€ (excl. BTW), de opdrachten toe te wijzen bij onderhandelingsprocedure met tenminste 3 gegadigden. 

 
5. Beslissen tot aankoop van 4 politievoertuigen en 1 anoniem voertuig via het 

raamcontract 2016 R3 010 van de Federale Politie en vaststellen van de bijzondere 
kenmerken 

 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel  1: Er worden 3 wijkvoertuigen aangekocht. Deze dienen te voldoen aan volgende kenmerken: 
- een benzinemotor hebben, 
- een motorvolume hebben van minimum 900cc, 
- een vermogen hebben van minimum 70 kW. 
 
Artikel 2: Er wordt 1 combi aangekocht. Deze dient te voldoen aan volgende kenmerken: 
- een dieselmotor hebben, 
- een gerobotiseerde versnellingsbak, 
- een motorvolume hebben van minimum 1900cc, 
- een vermogen hebben van minimum 150 kW. 
 
Artikel 3: Er wordt 1 anoniem voertuig aangekocht. Deze dient te voldoen aan volgende kenmerken: 
- een benzine + CNG motor hebben, 
- een motorvolume hebben van minimum 1300cc 
- een vermogen hebben van minimum 80 kW. 
 
Artikel 4: De vijf voertuigen worden aangekocht via het aankoopdossier 2016 R3 100 van de federale 
politie. 
 
Artikel 5: De kostprijs voor de 3 wijkvoertuigen wordt, inclusief ombouw, geraamd op 72.000,00 euro, 
BTW inbegrepen. 
 
Artikel 6: De kostprijs voor een combi wordt, inclusief ombouw, geraamd op 65.000,00 euro, BTW 
inbegrepen.  
 
Artikel 7: De kostprijs voor een anoniem voertuig wordt geraamd op 24.000,00 euro, BTW inbegrepen. 
 
Artikel  8: De financiering gebeurt met eigen middelen. 

 
6. Beslissen tot aankoop van een directievoertuig: bepalen van de wijze van gunnen en 

vaststellen van het bijzonder bestek  
 
Besluit met meerderheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Er wordt een directievoertuig aangekocht. 
 
Artikel 2: Het bijzonder bestek 2017/1 wordt vastgesteld. 
 
Artikel 3: De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 4: De kostprijs wordt indicatief geraamd op 39.000,00€, BTW inbegrepen. 
 
Artikel 5: De financiering gebeurt met eigen middelen. 

 



Raadslid Slagmulder heeft vragen bij kleine incidenten in Denderleeuw, zo is er een bushokje vernield 
en zou er ingebroken zijn in een gemeentemagazijn. Hij vraagt of dit klopt. 
Burgemeester Fonck bevestigt dat er op de site Van Roy een persoon aangetroffen werd die er niets te 
zoeken had, er werd niets ontvreemd. 
Raadslid Slagmulder heeft een vraag over de werking van de BIN’s. Er werden drie jongeren opgepakt 
die aan de klinken van de woningen aan het voelen waren en die de garages probeerden te openen, 
doch de BIN berichten werden niet verzonden. Dit zal nagekeken worden, mogelijks werd dit niet 
opgestart omdat de verdachten al waren opgepakt.  

Besloten vergadering 

 
7. Aanstellen van een bediende CALog niveau D, in 3/5de vervangingscontract. 
 

8. Benoemen van een inspecteur van politie. 
 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:20 uur. 
 
 
Aldus gedaan in zitting datum als ten hoofde gemeld. 
 
 

Namens de politieraad: 
De secretaris,  De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Michelle BOSMAN  Veerle BAEYENS 


