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POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 18 DECEMBER 2019 - VERSLAG 

Aanwezig: Luc Vannieuwenhuyze burgemeester- waarnemend voorzitter; Ivan Delaere, Greet De Roo, 
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, Stefaan Ver Eecke, Veerle Vervaeke, Jens Danneels, Katrien Delodder, 
Stijn Van Maele, Sandra Ketels, leden; 
Filip Feraux, waarnemend korpschef; 
Günther Vandenabeele, secretaris.  

Afwezig: Hendrik Verkest, burgemeester-voorzitter; Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, burgemeesters; 
Grietje Goossens, raadslid; Claude Vandepitte, korpschef. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 23 oktober 2019 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 23 oktober 2019. 

2 Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2019 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid op artikel 71 en volgende; 

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

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 17 betreffende tussenkomst van de federale overheid in de 
financiering van de lokale politiekorpsen – federale toelage; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 57 van 23 november 2017 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 december 2018 tot vaststelling van de begroting 2019 en 
vaststelling van de gemeentelijke dotaties; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 13 februari 2019 in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring van de politiebegroting dienstjaar 2019; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 september 2019 tot vaststelling van de begrotingswijzigingen 1 
en 2 dienstjaar 2019 van de politiezone; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 12 oktober 2019, in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht en medegedeeld bij brief van 14 november 2019, tot goedkeuring van de 
begrotingswijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2019; 

Overwegende dat het past dat deze goedkeuring ter kennis wordt gebracht van de politieraadsleden; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 
12 oktober 2019 tot goedkeuring, in het kader van het specifiek bijzonder toezicht, van de 
begrotingswijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2019 zoals vastgesteld door de politieraad op 
18 september 2019. 
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Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef, de coördinator 
beleid en middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

3 Vaststellen begroting 2020 

De begroting 2020 wordt door de bijzondere rekenplichtige voorgesteld aan de hand van een presentatie. 

Raadslid Vincent Byttebier vraagt wat de rechtszaak over de Hille inhoudt. 

De bijzondere rekenplichtige antwoordt dat er geen overeenstemming is met de Regie der Gebouwen voor 
de prijs die voor de woningen die onteigend werden door de gemeente Wingene moet betaald worden en 
dat de politiezone in afwachting is van de prijsbepaling door de rechtbank.  Een uitspraak in deze zaak 
wordt verwacht in mei 2020.   

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; 

Overwegende dat deze ministeriële omzendbrief pas verschenen is nadat de opmaak van de begroting 
werd afgesloten en de bijzondere rekenplichtige meedeelt dat enerzijds de NAVAP-subsidies 
ingeschreven werden (€ 324.390,22) wat volgens de onderrichtingen niet mag en anderzijds de tweede 
schijf van het verkeersveiligheidsfonds (saldo 2015) niet werd ingeschreven, terwijl dat nu wel mocht 
onder voorbehoud (€ 342.133,20) en beide zaken zullen aangepast worden bij begrotingswijziging; 

Gelet op het advies van de financiële commissie i.v.m. de begroting 2020 van 8 november 2019; 

Overwegende het voorgelegde meerjarenplan voor de periode 2020-2025 dat als bijlage aan de 
begroting 2020 wordt gevoegd; 

Gelet op het voorgelegde ontwerp van begroting 2020; 

Overwegende dat de begroting 2020 door de bijzondere rekenplichtige aan de politieraad werd toegelicht; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan de politiebegroting dienstjaar 2020 met verslag en biedende als volgt: 

GEWONE DIENST (in euro) 

Uitgaven: 

Eigen dienstjaar: 11 241 450,82  
Vorige dienstjaren 0,00 
Overboekingen: 2 751 500,00  
 13 992 950,82  
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Ontvangsten: 

Eigen dienstjaar: 11 453 288,62 
Vorige dienstjaren: 0,00 
Overboekingen:   0,00 
 11 453 288,62 

Geraamd resultaat van het dienstjaar: -2 539 662,20 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: 2 584 587,50 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat: 44 925,30 

De dotaties van de gemeentebesturen werden als volgt begroot: 

Gemeente Ardooie:  760 240,00 
Gemeente Lichtervelde: 646 333,00 
Gemeente Pittem: 478 307,00 
Gemeente Ruiselede: 378 316,00 
Stad Tielt: 1 925 597,00 
Gemeente Wingene: 965 376,00 

BUITENGEWONE DIENST (in euro) 

Uitgaven: 

Eigen dienstjaar:       3 751 500,00 

Ontvangsten: 

Overboekingen:       2 751 500,00 
Leningen: 1 000 000,00 

Geraamd resultaat van het dienstjaar: 0,00 € 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: 0,00 € 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat: 0,00 € 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt samen met de begroting met verslag overgemaakt 
aan de gouverneur met het oog op het uitoefenen van het bijzonder toezicht, aan de minister 
van Veiligheid en Binnenlandse Zaken ter kennisgeving en aan de bijzondere rekenplichtige, 
de korpschef en de schepencolleges van de participerende gemeentebesturen. 

4 Delegatie aan politiecollege inzake overheidsopdrachten lopende legislatuur 

Raadslid Stijn Van Maele vraagt wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige delegatiebevoegdheid. 

De bijzondere rekenplichtige legt uit dat het bedrag van de delegatiebevoegdheid voor gewone en 
buitengewone dienst nu wordt gelijkgesteld, dit tot een bedrag van 30 000 euro. Het bedrag van 30 000 is 
het bedrag waarvoor opdrachten volgens de wetgeving overheidsopdrachten kunnen vastgelegd worden 
met aangenomen factuur. 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  

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

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken;  

Gelet op het bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent de 
overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking;  

Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning 
te bepalen;  

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om binnen de 
perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst, voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, bepaalde bevoegdheden van de politieraad over te dragen aan het politiecollege;  
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Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om binnen de 
perken van de begrotingskredieten van de buitengewone dienst, begrensd tot het door de Koning 
vastgestelde bedrag, bepaalde bevoegdheden van de politieraad over te dragen aan het politiecollege;  

Overwegende dat bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad aan het politiecollege de 
verplichting tot kennisgeving aan de politieraad niet van toepassing is; 

Gelet op het voorstel van de boekhoudster van 11 oktober 2019 om, in samenspraak met de bijzondere 
rekenplichtige, de politieraad te verzoeken een bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het 
politiecollege om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de 
lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen, voor zover het politiecollege 
optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone en buitengewone begroting en 
begrensd tot het bedrag voor opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen factuur, 
namelijk 30 000 euro exclusief btw; 

Overwegende dat de bijzondere rekenplichtige om praktische redenen voorstelt dat een delegatie verleend 
wordt tot het einde van de legislatuur, namelijk tot en met 31 december 2024; 

BESLUIT: 

Art 01 Bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en 
de wijze van gunning te bepalen, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten 
voorzien in de goedgekeurde gewone en buitengewone begroting en begrensd tot het bedrag voor 
opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen factuur namelijk 30 000 euro 
exclusief btw. 

Art 02 Deze beslissing heeft uitwerking tot en met 31 december 2024. 

Art 03 Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86,1° WGP, 
in het kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, alsook aan de 
bijzonder rekenplichtige van de politiezone. 

5  Toekenning vergoeding aan gemeentebesturen voor gebruik infrastructuur 2020 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002 houdende de inplaatsstelling van de politiezone Ardooie-
Pittem-Ruiselede-Tielt-Wingene-Lichtervelde; 

Gelet op het feit dat bepaalde wijkdiensten van de politiezone Regio Tielt gehuisvest zijn in gebouwen 
behorende tot de respectievelijke gemeenten, hetzij in het gemeentehuis, hetzij in afzonderlijke gebouwen; 

Gezien deze besturen hiervoor de gemeenschappelijke kosten zelf dragen en het billijk is dat deze zouden 
verrekend worden aan de politiezone; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 16 oktober 2013 om een vergoeding van 3 200 euro op 
jaarbasis per tewerkgesteld personeelslid aan de gemeentebesturen terug te betalen voor het ter 
beschikking stellen van de lokale wijkdienst; 

Gezien deze vergoeding het gebruik, onderhoud, de niet-individualiseerbare nutsvoorzieningen en de vaste 
toebehoren (brandblusapparaten, ...) behelzen; 

Gelet op de nota van de boekhoudster van 30 oktober 2019 waarbij er, gezien de personeelsbezetting in hun 
wijkdiensten, een vergoeding voorzien is van 12 800 euro voor de gemeenten Ardooie, Lichtervelde en Pittem; 

BESLUIT: 

Art 01 Voor het dienstjaar 2020 zal een vergoeding van 3 200 euro per tewerkgesteld personeelslid op 
factuur worden betaald aan de gemeenten die lokalen ter beschikking stellen voor de wijkdienst 
van de politiezone Regio Tielt, dit à rato van volgende personeelsbezetting: 
- wijkdienst Ardooie: 12 800 euro (4 personeelsleden x 3 200 euro); 
- wijkdienst Lichtervelde: 12 800 euro (4 personeelsleden x 3 200 euro); 
- wijkdienst Pittem: 12 800 euro (4 personeelsleden x 3 200 euro). 

Vermelde vergoeding behelst het gebruik, het onderhoud, de niet-individualiseerbare 
nutvoorzieningen en de vaste toebehoren. 

Art 02 De uitgave wordt benomen op artikel 330/126-01 van de gewone dienst van de begroting 2020. 
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Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de respectievelijke gemeentebesturen, 
aan de bijzondere rekenplichtige en aan de korpschef. 

6 Project Hille – door de architect voorgestelde voorbereidende studies 

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 politieraadsbeslissing van 18 april 2012 houdende goedkeuring bestek en gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) inzake het erelooncontract voor 
algemene aanpassingswerken in de locatie Hille 128, Hille 128 A en B te Zwevezele; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 26 juni 2012 betreffende de gunning van het 
erelooncontract voor algemene aanpassingswerken in de locatie Hille 128, Hille 128 A en B te Zwevezele 
aan DDM Architectuur, Nieuwpoortstraat 15 te 8500 Kortrijk; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 26 juni 2019 tot principiële goedkeuring aan het voorgestelde 
ontwerp voor het nieuw politiegebouw op de site Hille 128 te Wingene waarvan de kosten ruw geraamd 
worden op 2 246 728 euro inclusief btw zonder studiekosten, los binnenmeubilair, specifieke kosten 
veiligheid politie en kosten informatica; 

Overwegende dat het politiecollege hierbij gelast werd aan de leidende architect opdracht te geven voor de 
verdere uitwerking van het ontwerp en de opmaak van het bestek teneinde deze ter goedkeuring te kunnen 
voorleggen op een volgende politieraad; 

Overwegende de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 3 december 2019 waarbij door 
architect Dirk De Meyer een aantal studies verzocht worden voor het project Hille teneinde een definitief 
ontwerp, vergunningsaanvraag en aanbestedingsdossier te kunnen opmaken; 

Gelet op de mail van architect Dirk De Meyer van 4 december 2019 met een nadere toelichting over de 
inhoud en noodzaak van deze studies waarbij hij verwijst naar zijn overeenkomst met de politiezone waar 
in artikel 2 vermeld is dat het ereloon van de architect geenszins de kosten voor de tussenkomst van 
technische adviseurs dekt en hij van mening is dat deze technische adviezen gelet op de omvang en 
techniciteit van de opdracht noodzakelijk zijn om de opdracht goed uit te voeren; 

Overwegende dat het volgende studies betreft met opgave van de ramingsprijs: stabiliteit (24 200 euro) en 
technieken (36 300 euro); 

Overwegende het voorstel van de architect om deze studies samen in 1 dossier te laten doorgaan gezien 
studiebureaus beide opdrachten kunnen uitvoeren en deze bij toewijzing van beide opdrachten aan een 
voordeliger prijs kunnen aanbieden; 

Overwegende de lijst met aan te schrijven onderaannemers op voorstel van de architect: 
- Abicon NV, Marialoopsesteenweg 2/H, 8700 Tielt; 
- BM engineering CVBA Beneluxlaan 1A, 8500 Kortrijk; 
- Studiebureau Vangheluwe, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 37, 8870 Izegem; 
- Endes NV, Hulststraat 11 b301, 8700 Tielt; 

Overwegende dat de architect een beschrijvende meetstaat opstelde voor elke studie; 

Overwegende de voorgestelde gunningswijze namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en de raming van 60 500 euro inclusief btw voor beide opdrachten; 

Overwegende dat op de begroting 2020 in de buitengewone dienst onder artikelnummer 330/724-60 
voldoende krediet beschikbaar is; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan de opdracht voor het uitvoeren van een studie stabiliteit en een 
studie technieken als voorbereidende studies voor de opmaak van het definitief ontwerp, de 
vergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier voor het project Hille, geraamd op 
60 500 euro inclusief btw. 

Art 02 Op voorstel van de architect worden volgende onderaannemers uitgenodigd om een offerte in te 
dienen: 
- Abicon NV, Marialoopsesteenweg 2/H, 8700 Tielt; 
- BM engineering CVBA Beneluxlaan 1A, 8500 Kortrijk; 
- Studiebureau Vangheluwe, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 37, 8870 Izegem; 
- Endes NV, Hulststraat 11 b301, 8700 Tielt; 
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Art 03 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via een onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

Art 04 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2020 onder artikel 330/724-60. 

Art 05 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef, de 
coördinator beleid en middelen, architect Dirk De Meyer en de bijzondere rekenplichtige. 

7 Verkoop perceel grond politiezone Melkerijstraat Ardooie 

De politieraad, 

Gelet op de vraag van de aanpalende buren van het politiegebouw waar interventie Ardooie gehuisvest is 
(Stationsstraat 162a), de heer Bert Degryse en mevrouw Sarah Bekaert (hierna vragende partij) om een 
stuk grond van de politiezone gelegen aan de Melkerijstraat aan te kopen; 

Overwegende dat dit stuk grond in de praktijk door de interventie niet gebruikt wordt en er bovendien 
plannen zijn voor de verhuis van de interventie Ardooie naar een nieuwe locatie te Zwevezele; 

Overwegende dat het politiecollege op 7 december 2018 van deze vraag kennis heeft genomen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/03 van 3 mei 2019 die voorschrijft dat bij een dergelijke verkoop de 
markt dient geraadpleegd te worden waarbij elke mogelijke geïnteresseerde de kans moet krijgen om mee 
te dingen; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 25 januari 2019 om een onafhankelijke instantie te 
bevragen om de waarde te bepalen van het perceel grond van de politiezone gelegen in de 
Melkerijstraat/Stationsstraat te Ardooie waar de interventie Ardooie gehuisvest is; 

Overwegende dat het kantoor Immo Metex, Broeders Maristenstraat 15 te Pittem op 25 januari 2019 door 
de politiezone verzocht werd een schatting op te maken; 

Overwegende dat het politiecollege op 24 mei 2019 kennisnam van het verslag van de schatting van dit 
perceel dat de politiezone op 17 mei 2019 van Immo Metex ontving waarbij de waarde van het volledige 
perceel bepaald werd op 215 000 euro en waarbij de waarde van het stuk grond dat de vragende partij 
wenst aan te kopen (ongeveer 100 m2) bepaald werd op 150 euro per m2; 

Gelet op de principiële beslissing van het politiecollege van 24 mei 2019 om in te gaan op de vraag van de 
vragende partij om een deel van het bestaande perceel te verkopen waarbij tussen de politiezone en de 
vragende partij volgende zaken werden besproken: 
- een schets van het stuk grond dat de politiezone bereid is te verkopen; 
- de waardebepaling via een onafhankelijke schatting met een bedrag van 150 euro per m2; 
- de kennisgeving van de omzendbrief KB/ABB 2019/03 van 3 mei 2019 die voorschrijft dat bij een 
dergelijke verkoop de markt dient geraadpleegd te worden waarbij elke mogelijke geïnteresseerde de kans 
moet krijgen om mee te dingen; 
- de kennisgeving dat bepaalde kosten ten laste zijn van de koper (kosten landmeter, plaatsen afsluiting,..); 

Overwegende dat de vragende partij na dit gesprek verklaarde geïnteresseerd te blijven om het bedoelde 
stuk grond aan te kopen; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 12 juli 2019 om notaris Jo Debysere, Stationsstraat 69 te 
Ardooie en landmeterskantoor Van Hee, Spinnekensambachtenstraat 14-16 te Ardooie aan te stellen in het 
dossier voor de verkoop van het perceel grond; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 23 augustus 2019 tot goedkeuring van het door de landmeter 
voorgelegde ontwerp van meetplan waarbij het bedoelde perceel een oppervlakte heeft van 115 m2; 

Overwegende dat, ingevolge de voorschriften van de omzendbrief KB/ABB 2019/03 van 3 mei 2019, een 
bekendmaking geplaatst werd op de website van de politiezone en op de gemeentelijke website gedurende 
de periode van 10 oktober 2019 tot 1 november 2019; 

Overwegende dat, ingevolge de voorschriften van de omzendbrief KB/ABB 2019/03 van 3 mei 2019, aan 
het perceel gedurende de periode van 21 september 2019 tot 22 oktober 2019 een bord geafficheerd werd 
waarop het perceel te koop aangeboden werd; 

Overwegende dat er hierbij slechts 1 reactie kwam namelijk een officieel bod van de vragende partij voor 
een bedrag van 150 euro per vierkante meter voor dit perceel; 

Overwegende dat gezien de vragende partij de enige kandidaat is om het perceel te kopen, de notaris 
verzocht werd om het ontwerp van de verkoopakte op te stellen; 

Gelet op het door de notaris opgestelde ontwerp van verkoopakte met het bodemattest als bijlage dat de 
politiezone van de notaris op 3 december 2019 ontving; 
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Overwegende dat in dit ontwerp werd opgenomen dat de koper het perceel op zijn kosten binnen de zes 
maand dient af te sluiten volgens de regels van de kunst en op de wijze bepaald na overleg met de 
politiezone;  

Gelet op de nota van de korpschef van 3 december 2019; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een perceel grond eigendom van de 
politiezone gelegen te Ardooie, Melkerijstraat, in het kadaster bekend eerste afdeling sectie 
A van nummer 1050/D/3 P000 met een oppervlakte van 1 are en 15 centiare tegen de prijs 
van 17 250 euro (150m2 x 115 euro/m2) volgens voorgelegd ontwerp van verkoopakte. 

Art 02 Notaris Jo Debysere te belasten met de opmaak en het verlijden van de akte en de voorzitter 
en de korpschef te machtigen de akte te ondertekenen. 

Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Jo Debysere, de korpschef, 
de coördinator beleid en middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

7b Aanvullend agendapunt (ingediend door raadslid Klaas Carrette): Verplichte uitrusting 
gemachtigd opzichter 

Raadslid Klaas Carrette verzocht de voorzitter op 10 december 2019 om volgend punt toe te voegen aan 
de agenda van de politieraad: 

Jaarlijkse organiseert Politiezone Regio Tielt een opleiding ‘gemachtigd opzichter’. Elke burger vanaf 
de leeftijd van 18 jaar met enige zin voor verantwoordelijkheid in het verkeer kan deze opleiding gratis 
volgen. Vaak nemen leerkrachten en begeleiders hieraan deel als onderdeel van hun job of opleiding 
maar ook ouders en grootouders zijn welkom. Herkenbaarheid is een belangrijke factor en artikel 
59.21 van het verkeersreglement schrijft dan ook een minimale uitrusting voor.   

Ze moet bestaan uit een band die om de linkerarm wordt gedragen met, horizontaal de nationale 
kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, de naam van de gemeente.  

De opzichters moeten daarenboven een bordje bij zich hebben waarvan het gebruik verplicht is om 
het verkeer te mogen stilleggen (artikel 40bis 3 van het verkeersreglement).  

Dit bordje (op steel) is een reproductie, langs beide kanten, van het verbodsbord C3 d.w.z. een witte 
schijf met rode rand.   

Het is daarenboven aanbevolen deze uitrusting aan te vullen met kleding, overgooiers of allerlei 
toebehoren, geel of oranjekleurig en reflecterend. Op de kleding en overgooier kan bovendien de 
vermelding "gemachtigd opzichter" aangebracht zijn.  

Vaak wordt deze uitrusting voorzien door de school, kinderopvang of organisatie waarvoor de 
opzichter zich inzet.  

Anderzijds zijn er vaak ook burgers die vrijwillig deze opleiding volgen zonder enige link met een 
school, noch organisatie en vaak niet over de nodige uitrusting kunnen beschikken.   

Voorstel tot beslissing:  

De Politiezone Regio Tielt onderzoekt en werkt een reglement uit die de geslaagde ‘gemachtigd 
opzichters’ voorziet van een minimale uitrusting voor het uitoefenen van zijn of haar taak. 

Dit agendapunt werd voor de vergadering aan de politieraadsleden bezorgd. 

De politieraad beslist éénparig om dit punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda. 

Raadslid Klaas Carrette licht het punt ter zitting toe en vraagt dat de politiezone een reglement uitwerkt die 
de geslaagde ‘gemachtigd opzichters’ voorziet van een minimale uitrusting voor het uitoefenen van zijn of 
haar taak. 

De waarnemend korpschef deelt mee dat de opleiding gratis voorzien wordt door de politiezone en er 
77 mensen werden opgeleid. Hij licht verder toe dat de politiezone momenteel niet in dit materiaal voorziet 
gezien deze mensen meestal ingezet worden via verenigingen, scholen of organisatie en dit materiaal het 
opschrift draagt van de gemeente waar zij worden ingezet.  Hij deelt ook mee dat er in het verleden 
fluohesjes ter beschikking werden gesteld van schoolkinderen. Hij stelt voor om in het politiecollege te 
bekijken of dit kan voorzien worden. 

De voorzitter besluit dat er via de betrokken gemeenten zal nagegaan worden wat er ter zake geregeld is 
en vervolgens in het politiecollege te bespreken of de politiezone hierin kan tussenkomen. 

Raadslid Klaas Carrette is akkoord met deze werkwijze. 
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8 Kennisgeving aanwerving 1 assistent personeel met vervangingsovereenkomst 

9  Verlenging arbeidsovereenkomst assistent verkeer 

10  Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering inspecteur wijkwerking 

11  Aanvraag vervroegd rustpensioen commissaris 


