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POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 24 JUNI 2020 - 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, 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: Greet De Roo, burgemeester. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 19 februari 2020 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 19 februari 2020. 

2 Kasverslagen 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2019 

De politieraad, 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet titels V en VI via artikel 33 en 34 WGP; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus inzonderheid artikel 34; 

Gelet op 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 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 de nota van de boekhoudster van 14 mei 2020 betreffende de voorlegging van de kasverslagen voor 
het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2019; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 Er wordt goedkeuring verleend aan de kasverslagen van het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2019 
van de politiezone biedende als volgt: 

Kasverslag 1ste kwartaal 2019 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 8 363 784,52 2 309 711,25 6 054 073,27 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
1 334 240,00 

654 777,11 

0,00 
1 334 600,00 

742 359,12 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
360,00 

87.582,01 

Totaal interne financiële rekeningen 1 989 017,11 2 076 959,12 0,00 87 942,01 

Algemeen totaal rekeningen klasse 5 10 352 801,63 4 386 670,37 6 054 073,27 87 942,01 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   5 966 131,26  
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Kasverslag 2de kwartaal 2019 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 9 846 293,15 4 085 615,66 5 760 677,49 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
1 836 015,99 
1 229 104,88 

0,00 
1 836 015,99 
1 229 104,88 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Totaal interne financiële rekeningen 3 065 120,87 3 065 120,87 0,00 0,00 

Algemeen totaal rekeningen klasse 5 12 911 414,02 7 150 736,53 5 760 677,49 0,00 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   5 760 677,49  

Kasverslag 3de kwartaal 2019 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 11 213 788,39 5 213 251,21 6 000 537,18 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
1 841 071,98 
1 540 922,95 

0,00 
1 837 071,98 
1 540 922,95 

0,00 
4 000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Totaal interne financiële rekeningen 3 381 994,93 3 377 994,93 4 000,00 0,00 

Algemeen totaal rekeningen klasse 5 14 595 783,32 8 591 246,14 6 004 537,18 0,00 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   6 004 537,18  

Kasverslag 4de kwartaal 2019 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 14 067 240,91 7 452 887,74 6 614 
353,17 

0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
4 220 876,06 
1 913 272,76 

0,00 
4 220 876,06 
1 913 272,76 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

117 620,17 

Totaal interne financiële rekeningen 6 134 148,82 6 134 148,82 0,00 117 620,17 

Algemeen totaal rekeningen klasse 5 20 201 389,73 13 587 036,56 6 614 353,17 117 620,17 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   6 614 353,17  

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef en aan de bijzondere 
rekenplichtige. 

3 Jaarrekening 2019 

De jaarrekening 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 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 is 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 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 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het 
gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de 
personeelsdiensten van de politiezones; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2003 tot vaststelling van de lijst van huurovereenkomsten 
betreffende de administratieve en logistieke gebouwen en hun terreinen afgesloten door de Regie der 
Gebouwen en die aan de gemeenten of meergemeentepolitiezones wordt overgedragen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2003 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 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 27 december 2004 tot regeling van de eigendomsoverdracht van 
administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones; 

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de eigendomsoverdracht van 
administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot regeling van de bepaling van de 
correctiemechanismen en tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke 
gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones, zoals gewijzigd bij de besluiten 
van 18 november 2008 en 4 september 2013; 

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 2019 betreffende de toekenning aan de gemeente of aan de 
meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2019; 

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 2019 betreffende de toekenning van een federale dotatie 
voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2019; 

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 2019 betreffende de toekenning van een bijkomende 
federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2019; 

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 2019 betreffende de toekenning van de correctie van de 
indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2018; 

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 2019 betreffende de toekenning van een federale 
financiële tussenkomst in de kosten die inherent zijn aan de uitvoering van de wet Salduz door de lokale 
politie gedurende het jaar 2019; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2019 betreffende de toekenning van een federale dotatie 
voor het jaar 2019 om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2019 betreffende de toekenning aan de gemeente of aan 
de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van 
de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 9bis van 30 mei 2002 ter vervanging van de omzendbrief PLP 9 
van 18 juli 2001 houdende de richtlijnen voor het opstellen van de beginbalans van de politiezones; 

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 28bis van 23 december 2002 betreffende de aanvullende 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 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 betreffende het afsluiten van de 
jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

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

Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 2019 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de 
Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2014 toegekend aan de politiezones; 

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2019 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de 
Staat inzake verkeersveiligheid 2019 – geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 2020 betreffende de definitieve bedragen en de correctie 
van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2019; 

Gelet op de bepalingen inzake het administratief toezicht op de politiezones; 
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Gelet op de vaststelling door het politiecollege op 6 maart 2020 van de lijst van de naar het volgend 
dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen; 

Gelet op de door de bijzondere rekenplichtige voorgelegde jaarrekening 2019 van de politiezone Regio Tielt; 

Overwegende dat de cijfers van de rekening verwerkt worden in het meerjarenplan dat voorgelegd wordt 
met de begroting 2021; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 De jaarrekening van de politiezone Regio Tielt dienstjaar 2019 en bijgevoegd bij onderhavig 
besluit wordt als volgt vastgesteld: 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 16.011.921,57 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 10.408.074,96 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 5.603.846,61 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 111.384,71 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 5.715.231,32 

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 1.217.815,60 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 1.217.815,60 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 543.861,90 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 543.861,90 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

Vaste activa 7.316.918,34 

Vlottende activa 7.373.323,36 

Totaal van de activa 14.690.241,70 

  

Eigen vermogen 13.280.501,81 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 1.409.739,89 

Totaal van de passiva 14.690.241,70 

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019 

Exploitatieresultaat 675.802,09 

Uitzonderlijk resultaat 97.753,23 

Resultaat van het dienstjaar 773.555,32 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt samen met de begrotingsrekening voor goedkeuring 
overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van West-Vlaanderen 
en ter kennisgeving aan de federale politie, directie van de relaties met de lokale politie (CGL), 
dienst morfologie lokale politie, de korpschef, de bijzondere rekenplichtige en de 
gemeentebesturen die deel uitmaken van de politiezone. 

4 Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2018 

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; 
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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 26 juni 2019 tot vaststelling van de begrotingsrekening 2018, de balans 
per 31 december 2018 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2018 van de politiezone; 

Gelet op de beslissing van 28 januari 2020 van de gouverneur van West-Vlaanderen in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring en definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2018, de 
balans per 31 december 2018 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2018; 

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 28 januari 2020 van de gouverneur van West-
Vlaanderen, uit hoofde van het specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring van de 
begrotingsrekening 2018, de balans per 31 december 2018 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2018 zoals vastgesteld door de politieraad van 26 juni 2019. 

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

5 Kennisgeving goedkeuring begroting 2020 

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 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting 2020 ten behoeve van de politiezones; 

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 medegedeeld bij brief van 12 februari 2020 tot goedkeuring van de 
politiebegroting dienstjaar 2020; 

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 
11 februari 2020 tot goedkeuring, in het kader van het specifiek bijzonder toezicht, van de 
begroting 2020 zoals vastgesteld door de politieraad op 18 december 2019. 

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

6 Verwerven gebouw huisvesting wijkdienst Lichtervelde 

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; 
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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 er momenteel geen budget voorzien is in de begroting voor deze aankoop; 

Overwegende dat het budget, bij goedkeuring, kan voorzien worden via begrotingswijziging op de 
begroting 2020; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 8 juni 2020 waarbij voorgesteld wordt de 
aankoop van het handelspand gelegen in de Statiestraat 205 te Lichtervelde voor een nieuwe huisvesting 
van de wijkdienst Lichtervelde aan de politieraad voor te leggen en de afdeling Vastgoedtransacties hierbij 
de opdracht te geven het nodige te doen voor de verwerving van dit pand; 

Overwegende dat het politiecollege eerst een bod van 320 000 euro zal uitbrengen in lijn van het voorstel 
van de commissaris van de dienst Vastgoedtransacties om eerst een lager bod uit te brengen; 

Overwegende dat het politiecollege het advies volgt van de commissaris om de parkeerplaatsen te 
officialiseren; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist tot 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 het oog op het verwerven van dit pand voor de nieuwe huisvesting van de wijkdienst Lichtervelde. 

Art 02 De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid de opdracht te geven het nodige te 
doen voor de verwerving van dit pand en het verlijden van de akte. 

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. 

7  Aankoop extra interventievoertuig met ANPR 

Raadslid Vincent Byttebier vraagt hoeveel voertuigen er momenteel in de politiezone met de ANPR-
technologie uitgerust zijn. 
De korpschef antwoordt dat hij het niet zeker is maar denkt dat er momenteel vijf voertuigen met deze 
technologie uitgerust zijn en een zesde voertuig met deze technologie binnenkort geleverd wordt.  Hij zal 
dit nazien en het raadslid inlichten.  

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 december 2019 tot vaststelling van de begroting 2020 van de 
politiezone en de goedkeuring door de gouverneur op 11 februari 2020; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma van de buitengewone dienst van de begroting 2020 de 
aankoop van een bijkomend interventievoertuig met ANPR voorzien is; 
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Gelet op de principiële beslissing van het politiecollege van 18 september 2019 om de interventievoertuigen 
in de toekomst niet meer te renten maar aan te kopen gelet op de steeds oplopende kosten van deze 
renting; 

Overwegende dat de politiezone over zes interventievoertuigen (type VW Transporter) beschikt voor beide 
interventiediensten; 

Overwegende dat het regelmatig voorvalt dat een voertuig al dan niet langdurig niet gebruikt kan worden 
omdat dit in onderhoud is of hersteld wordt na een schadegeval; 

Overwegende dat om die reden de aankoop van een bijkomend voertuig in het investeringsprogramma 
opgenomen is zodat de continuïteit van de inzet van verschillende ploegen kan gegarandeerd worden; 

Overwegende dat de dienst verkeer bovendien van dit voertuig gebruik kan maken bij verkeersacties; 

Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 23 maart 2020; 

Overwegende het voorstel om dit nieuwe interventievoertuig aan te kopen via het raamcontract van de 
Federale Politie DSA 2016 R3 010 perceel 33; 

Overwegende dat het voertuig dat onder het raamcontract DSA 2016 R3 010 perceel 33 valt een 
Volkswagen Transporter is en de leverancier D’Ieteren, Maliestraat 50 te 1050 Brussel is; 

Overwegende dat de overheidsopdrachten afgesloten door de federale overheid 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 135 000 euro inclusief btw voor dit voertuig; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2020 onder 
artikel 330/743-52 voldoende krediet voorzien is voor deze aankoop; 

Overwegende dat deze aankoop kan gefinancierd worden met middelen van het verkeersveiligheidsfonds; 

Gelet op het voorgelegde bestek inzake ombouw en ANPR; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een extra interventievoertuig met ANPR geraamd op 
135 000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via het raamcontract van de 
federale politie DSA 2016 R3 010 perceel 33. 

Art 03 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2020 onder artikel 330/743-52 
en te financieren met middelen van het verkeersveiligheidsfonds. 

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

8  Aankoop dienstvoertuig interventie Ardooie 

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 het verzoek van de coördinator wijk en interventie om een nieuw dienstvoertuig te voorzien voor 
de interventie Ardooie in vervanging van het voertuig Peugeot 307 gezien dit 13 jaar oud is en één van de 
oudste voertuigen van de politiezone is; 

Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 25 mei 2020 met de omstandige motivatie 
voor de vervanging van dit voertuig; 

Overwegende het voorstel om het nieuwe dienstvoertuig voor de interventie Ardooie aan te kopen via het 
raamcontract van de Federale Politie DSA 2016 R3 010 perceel 17; 

Overwegende dat het voertuig dat onder het raamcontract DSA 2016 R3 010 perceel 17 valt een 
Volkswagen Passat Berline is en de leverancier D’Ieteren, Maliestraat 50 te 1050 Brussel is; 

Overwegende dat de overheidsopdrachten afgesloten door de federale overheid 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 31 500 euro inclusief btw voor dit voertuig; 
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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 nieuwe dienstvoertuigen en 
de aankoop van een nieuw voertuig voor de interventie Ardooie hierbij voorzien werd; 

Gelet op het voorgelegde bestek;  

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor de aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de interventie Ardooie 
geraamd op 31 500 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via het raamcontract van de 
federale politie DSA 2016 R3 010 perceel 17. 

Art 03 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2020 onder artikel 330/743-52. 

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

GEHEIME ZITTING 

9 Aanwerving 1 inspecteur interventie 

10 Benoeming 2 inspecteurs interventie via aspirantenmobiliteit  

11 Bekrachtiging beslissing verlenging arbeidsovereenkomst vakman 

12 Bekrachtiging beslissing verlenging arbeidsovereenkomst assistent verkeer 

13 Verlenging arbeidsovereenkomst onthaalmedewerker 

14 Aanvraag vervroegd rustpensioen inspecteur wijkwerking 


