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POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2020 - VERSLAG 

Aanwezig: Hendrik Verkest, burgemeester-voorzitter; 
Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, Greet De Roo, Luc Vannieuwenhuyze, burgemeesters; 
Gino Deceuninck, Mario Devroe, Sibylle Vanhaverbeke, Steven Kindt, Johan Vandenbussche, 
Guido Vanwalleghem, Kaat De Waele, Stijn Vandenhende, William Coppens, Simon Bekaert, 
Vincent Byttebier, Klaas Carrette, Grietje Goossens, Stefaan Ver Eecke, Veerle Vervaeke, Jens Danneels, 
Katrien Delodder, Stijn Van Maele, Sandra Ketels, leden; 
Claude Vandepitte, korpschef; 
Günther Vandenabeele, secretaris.  

Afwezig: Ivan Delaere, burgemeester. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 24 juni 2020 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 24 juni 2020. 

2 Vaststellen begrotingswijziging dienstjaar 2020 1+2 

De begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2020 wordt door de bijzondere rekenplichtige voorgesteld aan de 

hand van een presentatie. 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op 
2 niveaus (WGP), vnl. artikelen 26, 33-34ter en 65-88 m.b.t. de opmaak van een begroting voor de 
politiezone; 

Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, 
gestructureerd op 2 niveaus wordt titel V in de Nieuwe Gemeentewet van overeenkomstige toepassing 
verklaard op het beheer van goederen en inkomsten van de lokale politie; 

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, 
gestructureerd op 2 niveaus zijn artikel 131 en titel VI, hoofdstuk I en II uitgezonderd artikelen 243 en 253 
van toepassing op het budgettair en financieel beheer van de lokale politie; 

Gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC); 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening 
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie; 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2013 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van 
de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of 
meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes 
inzake de tenlasteneming door de gemeente of de meergemeentepolitiezones van de huurkosten; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 met betrekking tot het 
administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting 2020 ten behoeve van de politiezones; 
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Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 december 2019 houdende de vaststelling van de begroting 2020 
en vaststelling van de gemeentelijke dotaties; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 11 februari 2020, in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht, tot goedkeuring van de politiebegroting dienstjaar 2020; 

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Gelet op de toelichting door de bijzondere rekenplichtige gegeven; 

Gelet op het advies van de financiële commissie van 4 september 2020; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 De gewone dienst van de begroting van de politiezone wordt gewijzigd en de nieuwe uitkomst 
van de begroting wordt vastgesteld zoals in de hierna vermelde tabel: 

Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst 

 Volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

 
Verhoging 

 
+ 

 
Verlaging 

 
- 

 
Na de 

voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2018  
Resultaat begrotingsrek 2019 

0,00 
2.584.587,50 

xxxxxxxxxxxx 
3.019.259,11 

xxxxxxxxxxxxx 
0,00 

0,00 
5.603.846,61 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2019  
Definitief 

2.584.587,50 3.019.259,11 0,00 5.603.846,61 

Begrotingswijziging 2020     
Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 11.453.288,62 112.835,97 0,00 11.566.124,59 
Uitgaven v/h eigen dienstjaar 11.241.450,82 142.737,62 7.000,00 11.377.188,44 
Ontvangsten vorige jaren 0,00 343.275,61 0,00 343.275,61 
Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven overboekingen 2.751.500,00 0,00 22.000,00 2.729.500,00 

Geraamd resultaat van de 
begroting 2020 

-2.539.662,20 313.373,96 29.000,00 -2.197.288,24 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 3.406.558,37 

Art 02 De buitengewone dienst van de begroting van de politiezone wordt gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals in de hierna vermelde tabel: 

Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 2 buitengewone dienst 

 Volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

 
Verhoging 

 
+ 

 
Verlaging 

 
- 

 
Na de 

voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2018 
Resultaat begrotingsrek 2019 

0,00 
0,00 

xxxxxxxxxxxxxx 
0,00 

xxxxxxxxxxxxxx 
0,00 

0,00 
0,00 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2019 
Definitief 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Begrotingswijziging 2020     
Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 
Uitgaven v/h eigen dienstjaar 3.751.500,00 380.000,00 402.000,00 3.729.500,00 
Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 2.751.500,00 0,00 22.000,00 2.729.500,00 
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geraamd resultaat van de 
begroting 2020 

0,00 -380.000,00 380.000,00 0,00 

  Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 0,00 

Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de hogere overheid en 
ter mededeling en uitvoering aan de korpschef, de bijzondere rekenplichtige en de 
gemeentebesturen van de politiezone. 
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3 Aankoop gebouw Lichtervelde - goedkeuring ontwerpakte 

De politieraad, 

Gelet op titel V van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus (WGP) waarbij titel V van de Nieuwe Gemeentewet toepasselijk verklaard 
werd op de lokale politiekorpsen; 

Overwegende dat de aankoop en verkoop van een onroerend goed, het aanleggen van een erfpacht, een 
vruchtgebruik of een servituut, behoort tot de bevoegdheid van de politieraad; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 27 maart 2020 om de afdeling Vastgoedtransacties van 
de Vlaamse overheid in opdracht van de politiezone onderhandelingen te laten opstarten met de eigenaar 
van het handelspand in de Statiestraat 205 te Lichtervelde met het oog op het verwerven van dit pand voor 
een nieuwe huisvesting van de wijkdienst Lichtervelde; 

Overwegende dat dit pand gekend is in het kadaster onder sectie E perceelnummer 1330/X en de huidige 
eigenaar SIMMO NV, Statiestraat 205 te Lichtervelde is; 

Overwegende dat de afdeling Vastgoedtransacties in opdracht van andere openbare besturen de 
verwerving of de vervreemding van onroerende goederen verzorgt en dit gaat van minnelijke verwervingen 
tot onteigeningsprocedures; 

Overwegende dat deze afdeling: 
- schattingsverslagen opmaakt; 
- onderhandelingen voert met betrekking tot de prijs of de vergoeding; 
- of zelf notariële akten opmaakt en ze verlijdt; 

Overwegende dat deze afdeling dit in eerste instantie doet voor de entiteiten van het Vlaams Gewest en in 
bijkomende orde ook voor lokale besturen; 

Overwegende dat de afdeling Vastgoedtransacties optreedt als authentificerende derde en zelf authentieke 
notariële akten opstelt; 

Overwegende dat de afdeling Vastgoedtransacties de politiezone op 5 juni 2020 meedeelde dat zij aan de 
hand van een aantal vergelijkingspunten en rekening houdende met de staat van het onroerend goed tot 
de conclusie komen dat de vooropgestelde vraagprijs van 340 000 euro een marktconforme prijs is; 

Overwegende dat het budget voor de aankoop en de kosten verbonden aan de aankoop via 
begrotingswijziging voorzien is op de begroting 2020 onder artikel 330/712-51; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 juni 2020 tot aankoop van het handelspand in de Statiestraat 205 
te Lichtervelde als nieuwe huisvesting voor de wijkdienst Lichtervelde waarbij aan de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid de opdracht gegeven werd het nodige te doen voor de 
verwerving van dit pand en het verlijden van de akte; 

Gelet op het voorgelegde ontwerp van akte dat de politiezone op 10 september 2020 ontving van de 
afdeling Vastgoedtransacties; 

Overwegende dat door de aangestelde commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties een bedrag van 
333 000 euro bedongen werd als verkoopprijs; 

Gelet op het energieprestatiecertificaat (EPC) dat voor dit pand werd afgeleverd waarbij het huidig 
energielabel voor dit gebouw label C is daar waar de doelstelling label A is; 

Overwegende dat er om deze doelstelling te behalen een aantal energiebesparende maatregelen 
voorgesteld worden; 

Gelet op de basisakte en de gecoördineerde statuten die aan de politiezone werden overgemaakt en die 
aan het politiecollege worden voorgelegd; 

Gelet op de factuur die de politiezone ontving van de afdeling Vastgoedtransacties van 600 euro voor de 
aktekosten; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde ontwerp van akte voor de 
aankoop van het handelspand in de Statiestraat 205 te Lichtervelde, eigendom van SIMMO NV 
en geregistreerd in het kadaster onder sectie E perceelnummer 1330/X, met een verkoopprijs 
van 333 000 euro. 

Art 02 Het politiecollege wordt gelast het nodige te doen voor de verdere afhandeling om dit pand te 
verwerven. 
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Art 03 De uitgave voor deze aankoop te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2020 
onder artikel 330/712-51 en te financieren door overboeking. 

Art 04 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, de korpschef, de coördinator beleid en middelen 
en de bijzondere rekenplichtige. 

4 Aankoop dienstvoertuigen wijkdiensten Ardooie en Wingene 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren; 

Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 10 september 2020 met voorstel om twee 
voertuigen te vervangen: het voertuig Peugeot 307 van de wijkdienst Ardooie en het voertuig Peugeot 308 
van de wijkdienst Wingene; 

Overwegende dat beide voertuigen tot de oudste voertuigen van de politiezone behoren en het niet 
aangewezen is nog grote herstellingskosten te verrichten aan deze voertuigen; 

Overwegende dat het voertuig van de wijkdienst Wingene momenteel defect is en de herstellingskosten 
oplopen tot 4 250 euro zonder garantie dat de problemen daarbij volledig opgelost zijn; 

Overwegende het voorstel om voor beide wijkdiensten een elektrisch voertuig aan te kopen daar dergelijk 
voertuig ideaal is voor gebruik door een wijkdienst omdat dit niet gebruikt wordt voor grote verplaatsingen 
maar overwegend binnen de grenzen van de politiezone blijft; 

Overwegende dat een aantal wijkdiensten van de politiezone al een elektrisch voertuig gebruiken en de 
ervaringen hierbij positief zijn; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om voor de wijkdienst Ardooie een groter model aan te kopen gezien 
zij al over een kleiner elektrisch dienstvoertuig beschikken; 

Overwegende het voorstel om het nieuwe dienstvoertuig voor de wijkdienst Ardooie, aan te kopen via het 
raamcontract van Eandis EAN17AL003 perceel 2.15; 

Overwegende dat het voertuig Hyundai Ioneq EV onder het raamcontract van Eandis EAN17AL003 perceel 
2.15 valt en de leverancier Hyundai Belux, Korean Motor Company nv, Pierstraat 229 te 2550 Kontich is; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om voor de wijkdienst Wingene een kleiner type, model stadswagen, 
aan te kopen naar analogie van de andere wijkdiensten, gezien dit het eerste elektrische voertuig is voor 
deze wijkdienst; 

Overwegende het voorstel om het nieuwe dienstvoertuig voor de wijkdienst Wingene aan te kopen via het 
raamcontract van de federale politie DSA 2016 R3 006 perceel 36; 

Overwegende dat het voertuig Renault Zoé Life onder het raamcontract DSA 2016 R3 006 perceel 36 valt 
en de leverancier Renault België Luxemburg, Pleinlaan 21 te 1050 Brussel is; 

Overwegende dat de beide overheidsopdrachten toegankelijk zijn voor de geïntegreerde politie 
gestructureerd op twee niveaus en de politiezones hierbij rechtstreeks bestellingen kunnen plaatsen bij de 
firma’s die de overheidsopdracht van levering hebben bekomen; 

Overwegende de voorgelegde kostenraming van 77 000 euro inclusief btw; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2020 onder 
artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 110 000 euro voor aankoop van dienstvoertuigen en er voor 
de aankoop van het dienstvoertuig van de interventie Ardooie reeds 31 500 euro gereserveerd werd zodat 
er nog 78 500 euro beschikbaar is; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor de aankoop van twee elektrisch dienstvoertuigen, namelijk voor de 
wijkdienst Ardooie en de wijkdienst Wingene, geraamd op 77 000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van het dienstvoertuig voor de wijkdienst Ardooie 
via het raamcontract van Eandis EAN17AL003 perceel 2.15. 

Art 03 Het politiecollege te gelasten met de gunning van het dienstvoertuig voor de wijkdienst Wingene 
via het raamcontract van de federale politie DSA 2016 R3 006 perceel 36. 

Art 04 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2020 onder artikel 330/743-52. 
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Art 05 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef, de 
coördinator beleid en middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

GEHEIME ZITTING 

5 Aanvraag vervroegd rustpensioen inspecteur  

6 Aanvraag vervroegd rustpensioen hulpkracht 

 

Varia 

De korpschef geeft een korte toelichting over een aanvullende politieverordening aan het algemene 
politiereglement betreffende de vergunningsplicht voor de clubhuizen van motorclubs die binnenkort aan de 
verschillende gemeenteraden wordt voorgelegd. 


