
 POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT 
Provincie Oost-Vlaanderen  Arrondissement Aalst 

 
 
 

 

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

ZITTING VAN 20 JUNI 2018 

IN HET GEMEENTEHUIS VAN HAALTERT 
 

 

Aanwezig: 
 

Jo FONCK, Burgemeester- Voorzitter, 
Veerle BAEYENS, 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 19.05 uur. Hij verontschuldigt raadsleden Van Keymolen en De 
Schampheleer voor hun afwezigheid. Vervolgens gaat men over tot het afhandelen van de agenda. 

Openbare vergadering 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering van 25 april 2018 
 
De raad keurt de notulen van de vergadering van 25 april 2018 goed zodat deze kunnen overgeschreven 
worden in het register. 
 
2. Beslissen tot aankoop van informaticamateriaal via het raamcontract van de Federale 

Overheidsdienst Personeel en Organisatie en vaststellen van de bijzondere kenmerken 

 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Volgend ICT materiaal wordt aangekocht:  
- 17 laptops 
- 10 beeldschermen 
- 12 toetsenborden 
- 10 laptopstandaarden 
- 3 dockingstations 
- 2 draagbare DVD branders 
- 1 multifunctionele laserjet printer 
 
Artikel 2: Het ICT materiaal wordt aangekocht via de raamcontracten van de Federale Overheidsdienst 
Personeel en Organisatie, FORCMS-PC-093-2 en FORCMS-AIT-091-2 en van de Stad Brugge. 
 
Artikel 3: De totale kostprijs wordt geraamd op 25.600,00 euro (incl BTW). 
 
Artikel 4: De financiering gebeurt met eigen middelen. 
 
 
 
 



3. Open verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie - dienst wijk. 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van hoofdinspecteur van politie, wijkdienst, wordt 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 van het eigen korps en 1 officier van een korps van de lokale politie; 
- secretaris: een administratief personeelslid. 
 
4.      Open verklaren van een betrekking van inspecteur van politie - dienst recherche. 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén betrekking van inspecteur van politie, dienst recherche, wordt 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. 
 
5. Open verklaren van een tijdelijke betrekking van onthaalbediende, CAlog niveau D. 
 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Eén tijdelijke betrekking van bediende, CAlog niveau D, wordt open verklaard. 
 
Artikel 2: De betrekking omvat een 4/5de contract bepaalde duur van 01 juli 2018 tot en met 31 augustus 
2018. 
 
Artikel 3: De betrekking zal worden ingevuld vanuit de aangelegde wervingsreserve voor 
onthaalbediende van 19 december 2017. 
 
6.      Goedkeuren begrotingswijziging I dienstjaar 2018 en meerjarenplan 2016-2020 
 
BESLUIT aangenomen met 74 stemmen voor bij 0 stemmen tegen en 15,5 onthoudingen:  
 
Artikel 1: De begrotingswijziging I van de politiezone – dienstjaar 2018 – gewone en buitengewone 
dienst goed te keuren. 
 
Artikel 2: De meerjarenplanning 2018 – 2022 goed te keuren. 
 
Artikel 3: Deze begrotingswijziging toe te sturen aan de heer Gouverneur der Provincie Oost-
Vlaanderen. 

 



7. Beslissen tot virtualisatie ISLP servers en implementatie BeSecure via het raamcontract 
“DATACENTER” Vito van Securitas en vaststellen van de bijzondere kenmerken 

 
BESLUIT met eenparigheid van stemmen: 
 
Artikel 1: Er wordt overgegaan tot de virtualisatie van onze ISLP-servers en implementatie van 
BeSecure. Dit dient te voldoen aan volgende kenmerken: 
- 3 virtuele servers 
- 1 back up server 
- Storage systeem 
- 1 autoloader 
- BeSecure Awingu licenties 
- BeSecure Barracuda firewall 
 
Artikel 2: De beide toepassingen, virtualisatie van onze ISLP-servers en de implementatie van 
BeSecure, worden aangekocht via het DATACENTER Vito raamcontract van Securitas. 
 
Artikel 3: De kostprijs wordt geraamd op 120.000,00 euro, BTW inbegrepen. 
 
Artikel 4: De aankoop is pas uitvoerbaar na goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de 
begrotingswijziging I van dienstjaar 2018.  
 

Besloten vergadering 

 
8. Benoemen van een inspecteur via aspirantenmobiliteit. 

 
9. Aanstellen van een bediende CALog niveau D, in 4/5de contract van bepaalde duur. 
 
10. Toekennen van een rente ingevolge een arbeidsongeval aan 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  Jo FONCK 


