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POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 24 FEBRUARI 2021 - VERSLAG 

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

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Kennisname ontslag politieraadslid Simon Bekaert 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikel 21bis wordt het ontslag van een verkozen lid van de politieraad 
schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de politieraad; 

Gelet op het schrijven van raadslid Simon Bekaert van 23 december 2020 aan de voorzitter waarbij hij 
zijn ontslag als politieraadslid indient vanaf 1 januari 2021; 

Overwegende dat de politieraad verzocht wordt kennis te nemen van het ontslag van de heer Simon Bekaert 
als lid van de politieraad; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Simon Bekaert als politieraadslid van de 
politiezone Regio Tielt namens de stad Tielt. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de stad Tielt, 
het betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

2 Kennisname ontslag politieraadslid Kaat De Waele 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikel 21bis wordt het ontslag van een verkozen lid van de politieraad 
schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de politieraad; 

Gelet op het schrijven van raadslid Kaat De Waele van 11 januari 2021 aan de voorzitter waarbij zij 
haar ontslag als politieraadslid indient vanaf januari 2021; 

Overwegende dat de politieraad verzocht wordt kennis te nemen van het ontslag van de mevrouw 
Kaat De Waele als lid van de politieraad; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Kaat De Waele als politieraadslid van de 
politiezone Regio Tielt namens de gemeente Pittem. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de gemeente 
Pittem, het betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 
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3 Aanstelling en eedaflegging Henk Mauws 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikels 18 tot en met 21 bis; 

Gelet op het besluit van 3 januari 2019 van de gemeenteraad van Tielt inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van West-Vlaanderen waarbij het besluit van 
de gemeenteraad van Tielt door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 31 januari 2019; 

Overwegende dat de politieraad op 20 februari 2019 akte neemt van de geldigverklaring van de verkiezing 
van de effectieve leden en opvolgers van de politieraad voor de stad Tielt; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikel 21bis wordt het ontslag van een verkozen lid van de politieraad 
schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de politieraad; 

Gelet op het door raadslid Simon Bekaert ingediende ontslag op 23 december 2020 met ingang van 
1 januari 2021; 

Overwegende dat in de opvolging van de heer Simon Bekaert als raadslid dient te worden voorzien; 

Overwegende dat de heer Henk Mauws de eerste opvolger is en aldus als effectief lid kan worden aangesteld; 

Gelet op de verklaring van de heer Henk Mauws van 8 februari 2021 waarbij hij verklaart geen bloed-of 
aanverwant te zijn tot en met de tweede graad van één van de politieraadsleden noch met één van hen in 
de echt te zijn verbonden; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt akte dat de heer Henk Mauws de opvolger is van de heer Simon Bekaert, 
ontslagnemend politieraadslid van de stad Tielt in de politiezone Regio Tielt en stelt hem aan als 
effectief lid van de politieraad van politiezone Regio Tielt. 

Art 02 De heer Henk Mauws legt in openbare zitting in handen van de heer Luc Vannieuwenhuyze, 
burgemeester-voorzitter, de volgende eed af: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 
het Belgisch volk”. 

Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld. Na de 
eedaflegging wordt het raadslid als aangesteld verklaard door de voorzitter. 

Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de stad Tielt, 
het betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

4 Aanstelling en eedaflegging Andres Vandewalle 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikels 18 tot en met 21 bis; 

Gelet op het besluit van 4 januari 2019 van de gemeenteraad van Pittem inzake de verkiezing van de 
effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op de mededeling aan de politieraad door de deputatie van West-Vlaanderen waarbij het besluit van 
de gemeenteraad van Pittem door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 7 februari 2019; 

Overwegende dat de politieraad op 20 februari 2019 akte neemt van de geldigverklaring van de verkiezing 
van de effectieve leden en opvolgers van de politieraad voor de gemeente Pittem; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikel 21bis wordt het ontslag van een verkozen lid van de politieraad 
schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de politieraad; 

Gelet op het door raadslid Kaat De Waele ingediende ontslag op 11 januari 2021 met ingang van 
januari 2021; 

Overwegende dat in de opvolging van mevrouw Kaat De Waele als raadslid dient te worden voorzien; 
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Overwegende dat de heer Andres Vandewalle de eerste opvolger is en aldus als effectief lid kan worden 
aangesteld; 

Gelet op de verklaring van de heer Andres Vandewalle van 12 februari 2021 waarbij hij verklaart geen 
bloed-of aanverwant te zijn tot en met de tweede graad van één van de politieraadsleden noch met één 
van hen in de echt te zijn verbonden; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt akte dat de heer Andres Vandewalle de opvolger is van mevrouw 
Kaat De Waele, ontslagnemend politieraadslid van de gemeente Pittem in de politiezone 
Regio Tielt en stelt haar aan als effectief lid van de politieraad van politiezone Regio Tielt. 

Art 02 De heer Andres Vandewalle legt in openbare zitting in handen van de heer Luc Vannieuwenhuyze, 
burgemeester-voorzitter, de volgende eed af: 

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 
het Belgisch volk”. 

Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld. Na de 
eedaflegging wordt het raadslid als aangesteld verklaard door de voorzitter. 

Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de gemeente 
Pittem, het betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

5 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 23 december 2020 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 23 december 2020. 

6 Kennisgeving goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2019 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikels 34,77 en 78; 

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 28bis van 23 december 2002 betreffende de aanvullende 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2003 en een onderrichting voor het 
opmaken van de politierekening 2002 ten behoeve van de politiezone; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 van 
de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 van 17 maart 2005 en PLP 38 bis van 5 oktober 2005 
betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 juni 2020 tot vaststelling van de begrotingsrekening 2019, de 
balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2019 van de politiezone; 

Gelet op de beslissing van 21 januari 2021 van de gouverneur van West-Vlaanderen in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring en definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2019, de 
balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2019; 

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

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van de beslissing van 21 januari 2021 van de gouverneur van 
West-Vlaanderen, uit hoofde van het specifiek bijzonder toezicht, tot goedkeuring van de 
begrotingsrekening 2019, de balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2019 zoals vastgesteld door de politieraad van 24 juni 2020. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef, de coördinator beleid en 
middelen en de bijzondere rekenplichtige. 
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7 Onteigeningsprocedure site Hille – akkoord Regie der Gebouwen 

De voorzitter verzoekt de korpschef dit dossier kort toe te lichten. 

De korpschef geeft een korte toelichting over de geschiedenis en de huidige stand van zaken in dit dossier. 
Na deze onteigeningsprocedure zijn de gronden en woningen nu eigendom van de gemeente Wingene. De 
afspraak is dat deze door de politiezone vervolgens verworven zullen worden voor de bouw van een nieuw 
politiekantoor voor de huisvesting van de interventie Ardooie en de wijkdienst Wingene. 

De politieraad, 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 december 2013 waarbij de gemeente Wingene verzocht werd 
over te gaan tot onteigening van de gronden gelegen te Wingene, Hille 128 A tot D, waar momenteel de 
voormalige Rijkswachtwoningen gevestigd zijn, met het oog op de verwerving in functie van het 
verbouwingsproject voor de huisvesting van de interventie Ardooie en de wijkwerking Wingene; 

Overwegende dat de gemeente Wingene hierbij advocatenkantoor Lust & partners aanstelde; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 21 augustus 2020 om zich akkoord te verklaren met het 
voorstel tot minnelijke schikking met de Regie der Gebouwen waarbij de totale uitgave 477 961 euro bedraagt; 

Overwegende dat er voor deze uitgave voldoende krediet voorzien werd in de begroting van de politiezone; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 16 oktober 2020 tot goedkeuring van de dadingsovereenkomst 
die vervolgens aan de Regie der Gebouwen werd overgemaakt; 

Gelet op het schrijven van het advocatenkantoor dat de politiezone op 8 januari 2021 ontving via de 
gemeente Wingene betreffende het antwoord van de Regie der Gebouwen waarbij zij volledig akkoord gaan 
met de tekst van dading; 

Overwegende de voorgelegde definitieve dadingsovereenkomst; 

Overwegende dat deze definitieve dadingsovereenkomst op 22 februari 2021 aan de gemeenteraad van de 
gemeente Wingene voorgelegd werd ter ondertekening en er gevraagd wordt dat deze overeenkomst ook 
aan de politieraad wordt voorgelegd ter ondertekening waarbij beide ondertekende versies aan de Regie der 
Gebouwen kunnen verstuurd worden; 

Overwegende dat de onteigeningsprocedure hierbij afgerond is; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist de voorgelegde definitieve dadingsovereenkomst met de Regie der Gebouwen 
voor de onteigening van de gronden gelegen te Wingene, Hille 128 A tot D, waar momenteel de 
voormalige Rijkswachtwoningen gevestigd zijn, met het oog op de verwerving in functie van het 
verbouwingsproject voor de huisvesting en de werking van de interventie Ardooie en de wijkwerking 
Wingene te ondertekenen. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef, de coördinator beleid en 
middelen en de gemeente Wingene. 

8 Inzet externe poetshulp 

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 de assistent personeel en logistiek van 22 januari 2021 met voorstel tot inzet van een 
externe poetshulp voor het onderhoud van de gebouwen van de politiezone waar de interventie Ardooie en 
de wijkdienst Wingene momenteel in gehuisvest zijn; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 september 2020 tot opruststelling van hulpkracht Claudine 
Van de Weghe vanaf 1 mei 2021; 

Overwegende dat hulpkracht Claudine Van de Weghe tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van 
34 u per week; 

Overwegende dat vanaf 1 mei 2021 na een interne verschuiving van een lid van het onderhoudspersoneel 
nog twee locaties overblijven die dienen onderhouden te worden, namelijk de interventie Ardooie en de 
wijkdienst Wingene; 

Overwegende dat er voorzien is om beide locaties te huisvesten in een nieuw op te richten gebouw vanaf 
2023 en het nodige onderhoud van dit gebouw momenteel nog niet volledig ingeschat kan worden; 
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Overwegende dat het organiseren van een selectie voor een nieuwe poetshulp door de covid-19-pandemie 
bemoeilijkt wordt; 

Overwegende dat de interventie Ardooie dagelijks onderhouden dient te worden gezien er wisselende 
diensten uitgevoerd worden door ongeveer 20 medewerkers en de continuïteit in dit onderhoud belangrijk is; 

Overwegende dat er onvoldoende capaciteit is bij het huidige onderhoudspersoneel om in te springen bij 
afwezigheden voor het onderhoud van deze locaties;  

Overwegende de noodzaak om de continuïteit in het onderhoud van beide gebouwen te waarborgen en het 
feit dat het onderhoud via een externe dienstverlening meer flexibiliteit biedt in geval van ziekte, verlof of 
andere afwezigheid van een eigen personeelslid; 

Overwegende het voorstel om ingevolge voorgaande motivatie tot aan de ingebruikname van het nieuw 
gebouw voor de interventie Ardooie en de wijkdienst Wingene, voorzien vanaf 2023, te werken met een 
externe dienstverlening voor dit onderhoud met een onderhoudsopdracht van 23 uren per week; 

Overwegende dat deze dienstverlening zou starten op 1 mei 2021 en de kostprijs hiervoor geraamd wordt 
op 36 225 euro inclusief btw voor het jaar 2021 en 53 820 euro inclusief btw voor het jaar 2022; 

Overwegende de voorgestelde gunningswijze namelijk via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 5 februari 2021 om volgende dienstverleners uit te nodigen 
voor prijsofferte: 
- K&T Cleaning, Reigerput 12, 8791 Waregem; 
- Nemegheer bvba, Lammersakker 13, 8700 Tielt; 
- Cartello-cleaning, Oliekouterstraat 5, 8850 Ardooie; 
- G&S Cleaning, Van Hautestraat 13, 8850 Ardooie; 
- OptimaT, Kortemarkstraat 86, 8810 Lichtervelde; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 december 2019 betreffende de delegatiebevoegdheid aan het 
politiecollege voor uitgaven gewone dienst; 

Overwegende dat het bedrag van deze opdracht boven de delegatiebevoegdheid aan het politiecollege 
uitstijgt en de politieraad de goedkeuring dient te verlenen; 

Overwegende dat het nodige krediet voorzien wordt op de gewone dienst van de begrotingen 2021 en 
2022 onder artikel 330/125-06; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan het bestek voor uitvoering van het onderhoud via externe 
dienstverlening van de interventie Ardooie en de wijkdienst Wingene vanaf 1 mei 2021 tot aan de 
oprichting van het nieuw gebouw waarin beide locaties gehuisvest zullen worden met 
voorgestelde lijst van uit te nodigen dienstverleners voor prijsofferte en een kostenraming van 
90 045 euro. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

Art 03 Deze uitgave te benemen op artikel 330/125-06 van de gewone dienst van de begrotingen 2021-
2022. 

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

GEHEIME ZITTING 

9 Verlenging arbeidsovereenkomst vakman  

10 Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid wijkinspecteur 


