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POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019 - VERSLAG 

Aanwezig: Hendrik Verkest, burgemeester-voorzitter; 

Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, Ivan Delaere, Luc Vannieuwenhuyze, burgemeesters; 

Gino Deceuninck, Mario Devroe, Sibylle Vanhaverbeke, Steven Kindt, Johan Vandenbussche, 

Guido Vanwalleghem, Kaat De Waele, William Coppens, Simon Bekaert, Vincent Byttebier, Klaas Carrette, 

Grietje Goossens, Veerle Vervaeke, Jens Danneels, Katrien Delodder, Stijn Van Maele, Sandra Ketels, leden; 

Claude Vandepitte, korpschef; 

Günther Vandenabeele, secretaris.  

Afwezig: Greet De Roo, burgemeester; Stijn Vandenhende, Stefaan Ver Eecke, raadsleden. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 26 juni 2019 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 26 juni 2019. 

2 Vaststellen begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2019 

De begrotingswijziging 1+2 dienstjaar 2019 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 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 57 van 22 november 2018 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting 2019 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 december 2018 houdende de 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; 

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 2019; 

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 
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 Volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

Verhoging 
 

+ 

Verlaging 
 
- 

Na de 
voorgestelde 

wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2017  
Resultaat begrotingsrek 2018 

0,00 
3.310.808,20 

xxxxxxxxxxx 
1.807.126,31 

xxxxxxxxxxx 
0,00 

0,00 
5.117.934,51 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2018  
Definitief 

3.310.808,20 1.807.126,31 0,00 5.117.934,51 

Begrotingswijziging 2019     

Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 10.107.289,98 188.738,48 12.513,33 10.283.515,13 
Uitgaven v/h eigen dienstjaar 11.088.295,00 142.647,18 10.000,00 11.220.942,18 
Ontvangsten vorige jaren 0,00 396.697,44 0,00 396.697,44 
Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven overboekingen 1.715.000,00 277.617,40 0,00 1.992.617,40 

Geraamd resultaat begroting 2019 -2.696.005,02 165.171,34 -2.513,33 -2.533.347,01 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 2.584.587,50 

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. 2017 
Resultaat begrotingsrek 2018 

0,00 
0,00 

xxxxxxxxxxxxx 
0,00 

xxxxxxxxxxx 
0,00 

0,00 
0,00 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2018 
Definitief 

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

Begrotingswijziging 2019     

Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven v/h eigen dienstjaar 1.715.000,00 277.617,40 0,00 1.992.617,40 
Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 1.715.000,00 277.617,40 0,00 1.992.617,40 
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geraamd resultaat begroting 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 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. 

3 Vervanging assistent personeel via vervangingsovereenkomst 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikel 56; 

Gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de 
etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen 
inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calog-personeel in 
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de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen 
meer bepaald artikel 2.2.3; 

Overwegende dat de vervanging van afwezige titularissen niet beschouwd wordt als betrekkingen bedoeld 
in artikel I.I.1,13° RP Pol en dit inhoudt dat de rekruterings-, selectie- en wervingsprocedure RP Pol daarop 
niet toepasselijk is dus ook geen mobiliteit vóór aanwerving, geen bekendmaking van het vacante ambt in 
het Belgisch Staatsblad en geen verplichte selectieproef bij DRP waarbij elk politiekorps dus autonoom kan 
aanwerven; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15quater van 29 januari 2003 betreffende verduidelijkingen inzake de 
toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calog-personeel in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel 
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie dat het minimaal effectief voor onze 
politiezone op 7 leden administratief en logistiek personeel (Calog) bepaalt; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimale effectief van het operationeel 
en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie waarbij expliciet bepaald werd dat het 
Calogkader op korte termijn ging moeten evolueren tot 15 a 20 % van het operationele kader; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de 
organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg, 
waarbij de minimale Calognorm van 16 % van het operationele kader vooropgesteld wordt; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 december 2002 tot goedkeuring van de personeelsformatie en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 24 januari 2003; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 28 oktober 2008 tot wijziging van de personeelsformatie door 
toekenning van de functieklasse aan het ambt van Calog niveau A en de goedkeuring door de 
toezichthoudende overheid op 19 december 2008; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 juni 2014 tot wijziging van de personeelsformatie en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 18 juli 2014; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 9 november 2016 tot wijziging van de personeelsformatie en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 6 december 2016; 

Overwegende dat de samenstelling van het personeelsbestand volgens de personeelsformatie bepaald is 
op 1 adviseur klasse 2 (Calog niveau A), 4 consulenten (Calog niveau B) waarvan 1 boekhouder en 1 ICT 
consulent en 7 assistenten (Calog niveau C) waarvan 1 ICT assistent; 

Overwegende dat met de huidige personeelsformatie binnen de coördinatie beleid en middelen volgende 
capaciteit voorzien is voor de dienst personeel en logistiek: 
- een diensthoofd personeel en logistiek, consulent - calog niveau B; 
- een assistent personeel, assistent - calog niveau C; 
- een assistent logistiek, assistent - calog niveau C; 

Overwegende dat het diensthoofd personeel en logistiek momenteel 80% werkt wegens ouderschapsverlof 
en beide functies van niveau C ingevuld zijn; 

Gelet op de aanvraag van assistent Renske Sleeuwaert van 14 augustus 2019 om een afwezigheid van 
lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden te genieten voor twee jaar vanaf 1 januari 2020; 

Gelet op artikel VIII.I.1 van het KB van 30 maart 2001 waarbij de korpschef de bevoegde overheid is voor 
toekenning van deze afwezigheid; 

Gelet op de beslissing van de korpschef van 29 augustus 2019 om, ingevolge haar verzoek, een 
afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden toe te kennen aan assistent 
Renske Sleeuwaert voor twee jaar vanaf 1 januari 2020; 

Overwegende dat assistent Renske Sleeuwaert een statutair personeelslid is binnen het calog niveau C 
van de politiezone en zij werkzaam is op de dienst personeel en logistiek in de functie van assistent 
personeel waar zij instaat voor het dagelijks personeelsbeheer; 

Overwegende de noodzaak om haar in haar functie te vervangen om de continuïteit in de dienst personeel 
en logistiek te garanderen en het hierbij aangewezen is te werken met een vervangingsovereenkomst voor 
de duur van de afwezigheid van de titularis; 

Overwegende dat hierbij voorgesteld wordt deze functie in te vullen via een vervangingsovereenkomst op 
voltijdse basis in het calog niveau C met toekenning van de loonschaal CC1 waarbij de loonkost inclusief 
patronale bijdragen kan geraamd worden op 2 620 euro per maand; 
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Overwegende dat voorgesteld wordt om de selectie te houden door middel van een niet gestructureerd 
interview met de kandidaten waarbij voorafgaand en eliminerend eerst een cognitieve proef en vervolgens 
een informaticaproef georganiseerd wordt; 

Overwegende dat we voorstellen om de kandidaten die de informaticaproef de laatste twee jaar bij een 
vorige sollicitatie bij onze politiezone al met succes hebben afgelegd, hiervoor vrij te stellen;  

Overwegende dat dit interview afgenomen zal worden door de korpschef of de door hem aangewezen 
officier of personeelslid van niveau A van de zone, bijgestaan door de coördinator beleid en middelen, het 
diensthoofd personeel en logistiek en een secretaris zonder stemrecht; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus (WGP), meer bepaald artikel 56, benoemt of werft de politieraad de leden van de lokale 
politie aan en kan de politieraad, per lopende legislatuur, die bevoegdheid delegeren aan het politiecollege; 

Overwegende dat, gelet op de dringendheid voor invulling van deze functie, voorgesteld wordt om deze 
mogelijkheid tot delegatie voor te stellen aan de politieraad waarbij een delegatie aan het politiecollege 
verzocht wordt voor de aanwerving van het personeelslid zodat tijdig in de vervanging van de titularis kan 
worden voorzien;  

Overwegende dat deze beslissing vervolgens in de eerstvolgende politieraad ter kennisgeving en 
bekrachtiging kan worden voorgelegd; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om de functie van assistent personeel (calog niveau C) via externe 
contractuele werving met vervangingsovereenkomst vacant te verklaren. 

Art 02 Er wordt voorafgaand aan het interview eliminerend eerst een cognitieve proef en 
vervolgens een computervaardigheidstest afgenomen. Enkel de kandidaten die voor beide 
proeven slagen, worden uitgenodigd voor een gesprek (gestructureerd interview) met de 
selectiecommissie. 

Art 03 De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
- de korpschef of de door hem aangewezen officier of personeelslid Calog niveau A, voorzitter; 
- de coördinator beleid en middelen; 
- het diensthoofd personeel en logistiek; 
- een secretaris zonder stemrecht. 
Bij verhindering van één van de leden duidt de korpschef een vervanger aan. 

Art 04 De kandidaten die de computervaardigheidstest de laatste twee jaar bij een vorige sollicitatie bij 
de politiezone al met succes hebben afgelegd, worden vrijgesteld voor deze informaticaproef. 

Art 05 Er wordt een delegatie verleend aan het politiecollege om de door de selectiecommissie 
voorgedragen kandidaat aan te werven met een vervangingsovereenkomst voor de duur van de 
afwezigheid van de titularis.  Deze beslissing wordt op de volgende politieraad bekrachtigd. 

Art 06 Aan de titularis wordt een vervangingsovereenkomst (voltijds) aangeboden in het calog 
niveau C met loonschaal CC1. 

Art 07 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef 
en de coördinator beleid en middelen. 

GEHEIME ZITTING 

4 Aanwerving van 1 inspecteur interventie 


