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POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 26 JUNI 2019 - VERSLAG 

Aanwezig: Hendrik Verkest, burgemeester-voorzitter; 

Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, Greet De Roo, Luc Vannieuwenhuyze, burgemeesters; 

Gino Deceuninck, Mario Devroe (vanaf punt 3), Sibylle Vanhaverbeke (vanaf punt 3), 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, Sandra Ketels, leden; 

Claude Vandepitte, korpschef; 

Günther Vandenabeele, secretaris.  

Afwezig: Ivan Delaere, burgemeester; Stijn Van Maele, Katrien Delodder, raadsleden. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 24 april 2019 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 24 april 2019. 

2 Kasverslagen 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2018 

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 15 mei 2019 betreffende de voorlegging van de kasverslagen 
voor het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2018; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 Er wordt goedkeuring verleend aan de kasverslagen van het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2018 
van de politiezone biedende als volgt: 

Kasverslag 1ste kwartaal 2018 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 7.385.175,26 1.427.034,41 5.958.140,85 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
29.400,00 

690.470,23 

0,00 
29.400,00 

690.470,23 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Totaal interne financiële rekeningen 719.870,23 719.870,23 0,00 0,00 

Algemeen totaal rekeningen van de klasse 5 8.105.045,49 2.146.904,64 5.958.140,85 0,00 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   5.958.140,85  
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Kasverslag 2de kwartaal 2018 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 8.782.705,61 2.952.607,57 5.830.098,04 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
29.760,00 

1.084.034,21 

0,00 
29.760,00 

1.084.034,21 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Totaal interne financiële rekeningen 1.113.794,21 1.113.794,21 0,00 0,00 

Algemeen totaal rekeningen van de klasse 5 9.896.499,82 4.066.401,78 5.830.098,04 0,00 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   5.830.098,04  

Kasverslag 3de kwartaal 2018 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 10.265.603,70 4.005.662,27 6.259.941,43 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
29.760,00 

1.451.861,34 

0,00 
29.760,00 

1.451.861,34 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

Totaal interne financiële rekeningen 1.481.621,34 1.481.621,34 0,00 0,00 

Algemeen totaal rekeningen van de klasse 5 11.747.225,04 5.487.283,61 6.259.941,43 0,00 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   6.259.941,43  

Kasverslag 4de kwartaal 2018 

 Totalen Saldi 

Samenvatting van de klasse 5 Algemene 
rekening 

Debet Credit Debet Credit 

Totaal financiële rekeningen 55xxx 17.278.942,21 10.431.573,93 6.847.368,28 0,00 

 55005 
56000 
58xxx 

0,00 
10.429.591,94 
1.796.478,14 

0,00 
10.429.591,94 
1.914.098,31 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

117.620,17 

Totaal interne financiële rekeningen 12.226.070,08 12.343.690,25 0,00 117.620,17 

Algemeen totaal rekeningen van de klasse 5 29.505.012,29 22.775.264,18 6.847.368,28 117.620,17 

Globaal saldo van de financiële rekeningen   6.729.748,11  

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

3 Jaarrekening 2018 

De jaarrekening 2018 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; 

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; 
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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 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 29 maart 2018 houdende de toekenning van een federale dotatie voor 
het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de 
meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2018; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een federale 
basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting 
handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2018; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een bijkomende 
federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2018; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een toelage voor de 
indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2017; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende de toekenning van een federale financiële 
tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet Salduz door de lokale politie gedurende 
het jaar 2018; 

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de 
Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones; 

Gelet op het ministerieel besluit van 3 juli 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de 
Staat inzake verkeersveiligheid 2018 – geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones; 

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 de bepalingen inzake het administratief toezicht op de politiezones; 

Gelet op de vaststelling door het politiecollege op 20 februari 2019 van de lijst van de naar het volgend 
dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen; 

Gelet op de door de bijzondere rekenplichtige voorgelegde jaarrekening 2018 van de politiezone Regio Tielt; 

Overwegende dat de cijfers van de rekening verwerkt worden in het meerjarenplan dat voorgelegd wordt 
met de begroting 2020; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 De jaarrekening van de politiezone Regio Tielt dienstjaar 2018 en bijgevoegd bij onderhavig 
besluit wordt als volgt vastgesteld: 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 15 461 097,54 
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Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 10 343 163,03 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 5 117 934,51 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 118 723,81 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 5 236 658,32 

  

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 1 639 214,43 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 1 639 214,43 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 786 931,52 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 786 931,52 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

Vaste activa 6 850 392,13 

Vlottende activa 7 054 554,39 

Totaal van de activa 13 904 946,52 

Eigen vermogen 

12 506 946,49 

Voorzieningen 0,00 

Schulden 1 398 000,03 

Totaal van de passiva 13 904 946,52 

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018 

Exploitatieresultaat 1 037 539,28 

Uitzonderlijk resultaat 8 895,83 

Resultaat van het dienstjaar 1 046 435,11 

 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 Presentatie ontwerp Hille door architect De Meyer 

Het ontwerp voor het project Hille wordt door architect Dirk De Meyer voorgesteld aan de hand van een 

presentatie. 

De politieraad, 

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 beslissing van het politiecollege van 6 november 2013 waarbij architect Dirk De Meyer 
gevraagd werd zijn opdracht voorlopig te schorsen en een tussentijdse afrekening op te maken; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 25 oktober 2017 om, ingevolge het vonnis van de 
rechtbank van Eerste Aanleg van 7 juli 2017 betreffende de onteigening van de voormalige Rijkswachtsite 
Hille, de gesprekken over het verbouwingsproject Hille opnieuw op te starten met architect Dirk De Meyer; 

Overwegende dat aan architect Dirk De Meyer op het politiecollege van 8 december 2017 meegedeeld 
werd dat het project opnieuw opgestart wordt en hiervoor een budget voorzien is van 1 000 000 euro en hij 
gevraagd werd een aantal voorstellen uit te werken binnen het vooropgestelde budget voor verderzetting 
van het verbouwingsproject Hille voor de huisvesting van de interventie Ardooie en de wijkdienst Wingene; 
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Overwegende de interne besprekingen met architect Dirk De Meyer betreffende de ontwerpfase van het 
gebouw en de behoeften van de politiezone; 

Overwegende het door architect Dirk De Meyer opgemaakt voorstel dat een synthese is van het gewenste 
aantal m2 met een eerste globale kostenraming; 

Overwegende dat de architect aangeeft dat in de beginfase van het project sprake was van 472,97 m2 

benodigde ruimte en na de afgelopen interne besprekingen er 712,60 m2 voorzien werd en dit een grote 
weerslag geeft op de uiteindelijke kostprijs van het project; 

Overwegende dat de architect ook aangeeft dat de veiligheidsnormeringen en de kostprijs hiervoor in de 
laatste jaren sterk toegenomen zijn; 

Overwegende dat de op het politiecollege van 26 september 2018 voorgelegde raming 1 449 240 euro 
exclusief btw bedraagt zonder de optie sportinfrastructuur waarbij de architect, gelet op de aanzienlijke 
meerprijs, de verdere intenties van de overheid vraagt; 

Overwegende de besprekingen op het politiecollege van 26 september 2018 en de beslissing om dit punt 
te hernemen op het volgende politiecollege; 

Overwegende dat het politiecollege op 12 oktober 2018 een voorstel aan de architect vraagt van een 
gebouw met meerdere verdiepingen en de kostprijs hiervan; 

Overwegende de besprekingen op het politiecollege van 19 december 2019 waarbij de mogelijkheid 
overwogen wordt om een ruimte voor een sportzaal te creëren op de verdieping; 

Overwegende dat architect Dirk De Meyer een aangepast ontwerp voorstelt met een kostenraming van 
1 531 600,00 euro voor het gebouw en de garages en 325 200 voor de omgevingswerken, bedragen 
exclusief btw, studiekosten, los binnenmeubilair, specifieke kosten veiligheid politie en kosten informatica; 

Overwegende dat de totale kostprijs hierbij kan geraamd worden op 2 246 728 euro inclusief btw zonder 
studiekosten, los binnenmeubilair, specifieke kosten veiligheid politie en kosten informatica; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad verleent een 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.  

Art 02 Het politiecollege te gelasten 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. 

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

5  Vacantverklaring inspecteur interventie voor interventie Ardooie 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikels 11 en 56; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten inzonderheid deel VI hoofdstuk II betreffende de mobiliteit; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezones; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 quinquies betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam 
van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten; 

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 93 operationele personeelsleden bepaalt; 
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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; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 april 2019 tot toekenning van een vervroegd rustpensioen aan 
eerste inspecteur Philippe Vienne vanaf 1 maart 2020; 

Overwegende dat eerste inspecteur Philippe Vienne momenteel de functie van inspecteur wijkwerking 
uitoefent bij de wijkdienst Ardooie en hij in zijn functie dient vervangen te worden om de continuïteit te 
garanderen; 

Overwegende dat deze functie op 19 maart 2019 intern de politiezone vacant verklaard werd en eerste 
inspecteur Natascha Verhaeghe de enige kandidaat was om deze functie bij wijze van interne verschuiving 
in te vullen; 

Gelet op de beslissing van de korpschef van 30 april 2019 tot aanwijzing via interne verschuiving van 
eerste inspecteur Natascha Verhaeghe voor de functie van inspecteur wijkwerking bij de wijkdienst Ardooie 
vanaf 1 januari 2020; 

Overwegende dat eerste inspecteur Natascha Verhaeghe momenteel de functie van inspecteur interventie 
uitoefent bij interventie Ardooie en zij in haar functie dient vervangen te worden om de continuïteit te 
garanderen; 

Overwegende dat de samenstelling van het operationeel kader volgens de huidige personeelsformatie 
bepaald is op 5 officieren, 19 hoofdinspecteurs en 75 inspecteurs; 

Overwegende dat hierbij twee inspecteurs als zonale reserve voorzien zijn; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 oktober 2004 tot bekrachtiging van de beslissing van het 
politiecollege van 29 september 2004 tot vacantverklaring van een functie van inspecteur tewerkgesteld in 
het communicatie en –informatiecentrum (CIC) in bovental op de personeelsformatie waarbij de 
toezichthoudende overheid verklaarde een grootst mogelijke tolerantie toe te passen betreffende het 
bovental op de personeelsformatie voor deze specifieke functie; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 6 april 2018 tot structurele detachering van een inspecteur 
als (praktijk)docent bij de West-Vlaamse Politieschool vanaf 1 juli 2018 voor een hernieuwbare periode van 
vijf jaar en de politieraadsbeslissing van 25 april 2018 om dit personeelslid in zijn functie te vervangen; 

Overwegende dat de structurele detachering naar een erkende of ingerichte politieschool om een functie 
van opleider uit te oefenen op statutair vlak gelijkgesteld wordt met een structurele detachering krachtens 
artikel 96 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

Overwegende dat het personeelseffectief, rekening houdend met alle genomen beslissingen, op 
1 mei 2019 in voltijdse equivalenten (VTE) uitgedrukt 89,9 operationele personeelsleden bedraagt en als 
volgt is verdeeld: 6 VTE-officieren, 12,8 VTE-hoofdinspecteurs en 71,1 VTE-inspecteurs (met inbegrip van 
de gedetacheerde leden CIC en WPS);  

Overwegende dat de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, 
vierdagenweek) op 1 mei 2019 in het middenkader 1,2 VTE en in het basiskader 1,9 VTE bedraagt; 

Overwegende dat de effectieve personeelsbezetting, met inbegrip van de geblokkeerde capaciteit inzake 
de stelsels arbeidstijdvermindering, op 1 mei 2019 als volgt ingevuld is: 6 officieren, 14 hoofdinspecteurs 
en 73 inspecteurs (inclusief 1 INP CIC en 1 INP WPS); 

Overwegende dat de personeelsformatie voorziet in 75 inspecteurs (waarvan 2 als zonale reserve indien er 
loonmassa vrijkomt) aangevuld met 1 inspecteur CIC en 1 gedetacheerd inspecteur WPS bovenop de 
formatie; 

Overwegende dat de zonale reserve al aangewend werd voor 1 inspecteur die een voltijdse 
loopbaanonderbreking geniet; 

Overwegende dat aldus 76 inspecteurs kunnen ingevuld worden (75 formatie +1 cic +1 opleider WPS -
1 niet aangewend zonale reserve); 
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Gelet op de mobiliteit van inspecteur Reinhard Hemelaere op 1 juni 2019 naar de Federale Politie 
(73 momenteel aanwezig-1=72); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 20 februari 2019 tot benoeming van 2 inspecteurs voor de wijkdienst 
Pittem en wijkdienst Wingene ingevolge hun aanwijzing via aspirantenmobiliteit (72+2=74); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 december 2018 tot aanwijzing van aspirant-hoofdinspecteur 
Inge Cools voor de functie van hoofdinspecteur interventie waarbij zij op datum van haar benoeming, 
voorzien op 1 juli 2019, overgaat van het basiskader naar het middenkader (74-1=73); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 april 2019 tot toekenning van een non-activiteit voorafgaand aan 
de pensionering van een inspecteur referentieambtenaar wapens vanaf 1 augustus 2019 (73-1=72);  

Gelet op de politieraadsbeslissing van 26 september 2018 tot vacantverklaring van 1 functie inspecteur 
jeugd en gezin (72+1=73); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 20 februari 2019 betreffende het vacant verklaren van een functie 
inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst Tielt (73+1=74); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 april 2019 betreffende het vacant verklaren van een functie 
inspecteur interventie voor interventie Ardooie (74+1=75); 

Overwegende dat bovenstaande vacatures momenteel nog niet ingevuld zijn; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 april 2019 tot aanwerving van 1 inspecteur wijkwerking voor de 
wijkdienst Tielt voorzien vanaf 1 oktober 2019 (75+1= 76); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 april 2019 tot aanwerving van 1 inspecteur interventie voor 
interventie Tielt voorzien vanaf 1 december 2019 (76+1=77); 

Overwegende dat er dus 1 inspecteur in bovental is op de formatie (77 t.o.v. 76 die kunnen ingevuld worden); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 26 september 2018 om tijdelijk af te wijken van de formatienorm van 
het middenkader, meer bepaald door het aantal inspecteurs tijdelijk te vermeerderen met twee 
equivalenten waarbij een beroep wordt gedaan op artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 2001 
betreffende de vaststelling van de formatienormen waarin bepaald wordt dat de raad mag afwijken van de 
vastgestelde formatienormen wanneer uitzonderlijke en tijdelijke omstandigheden dat vereisen; 

Overwegende dat de afwijking niet meer dan 3 procent mag bedragen en voor ten hoogste twee jaar geldt; 

Gelet op de beslissing van de gouverneur in het kader van het specifiek bijzonder toezicht waarbij er geen 
bezwaar is tegen de tenuitvoerlegging van voormelde beslissing op voorwaarde dat de duur van de 
afwijking, zijnde ten hoogste twee jaar, wordt gerespecteerd; 

Overwegende dat het, gelet op bovenvermelde tijdelijke afwijking op de formatienorm, mogelijk is om 
1 inspecteur op de formatie in te vullen en bij mobiliteit vacant te verklaren om eerste inspecteur 
Philippe Vienne, die een vervroegd rustpensioen geniet vanaf 1 maart 2020, te vervangen; 

Gelet op artikel VI.II.15 eerste lid van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten dient de politieraad te beslissen of de betrekking 
vacant wordt verklaard en, in voorkomend geval, of het gaat om een betrekking bedoeld in artikel 
VI.II.12bis of om een gespecialiseerde betrekking waaraan eventueel een functietoelage, bedoeld in artikel 
XI.III.12, is gekoppeld; 

Overwegende dat deze functie geen gespecialiseerde functie betreft; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten kan de politieraad beslissen om na een 
vruchteloze mobiliteitsronde deze functie aan te bieden in een mobiliteitscyclus specifiek voorbehouden 
voor aspiranten (categorie C); 

Gelet op artikel VI.II.21 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten en het voorstel om de wijze van selectie te houden door middel van 
het inwinnen van het advies van een selectiecommissie; 

Gelet op de onderrichtingen in artikel VI.II.61 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en het voorstel om de selectiecommissie als volgt 
samen te stellen: 
- de korpschef; 
- een officier van het korps; 
- een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten 
  minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking 
  en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn; 
- een secretaris (zonder stemrecht), aangewezen door de korpschef; 
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Gelet op de omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten dient deze selectiecommissie te worden samengesteld uit 
personen van de beide geslachten, met als streefdoel de aanwezigheid van ten minste één derde van de 
leden van het ene of het andere geslacht, zonder het criterium 'competentie' uit het oog te verliezen; 

Overwegende dat de kandidaten tijdens hun gesprek met de selectiecommissie beoordeeld worden 
volgens hun competenties in vier domeinen namelijk: persoonlijkheid, professionele bekwaamheden, 
prestaties en potentieel;  

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RP Pol inzake de wervingsreserve in 
het raam van de mobiliteit, worden alle in het raam van de mobiliteit geschikt bevonden kandidaten 
opgenomen in een mobiliteitsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de 
oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus; 

Gelet op artikel VI.II.12 bis van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten (RP Pol) dient elke politiezone van categorie 2 of 3 tweejaarlijks 
10% van de vacante betrekkingen, met een minimum van één betrekking, toe te wijzen aan 
personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste tien jaar 
zijn aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die 
een betrekking postuleren buiten dit gewest.  Daartoe wordt, in voorkomend geval, een voorrang 
toegekend aan de personeelsleden die aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden beantwoorden;  

Overwegende dat de politiezone een voorrang instelde voor de personeelsleden bedoeld in artikel VI.II.12 
bis RP Pol bij de vacantverklaring van de functie voor inspecteur interventie met de politieraad van 28 juni 
2017 en het voorstel om voor deze functie geen voorrang toe te kennen zoals voorzien in artikel VI.II.12 bis 
RP Pol; 

Overwegende dat met de personeelsbegroting steeds de volledige invulling van de personeelsformatie 
voorzien is; 

Overwegende dat het personeelslid dat met vervroegd rustpensioen gaat, zijn functie verlaat op 1 maart 
2020 en het nieuw aan te werven personeelslid ingevolge de termijnen van de mobiliteit ten vroegste op 
1 januari 2020 in dienst zal treden; 

Overwegende dat er dus een dubbele loonkost is voor een inspecteur van twee maanden; 

Overwegende dat er momenteel echter drie functies van hoofdinspecteur vacant zijn waarbij verwacht 
wordt dat deze functies voor 2020 niet ingevuld zullen zijn; 

Overwegende dat de dubbele loonkost van twee maanden voor een inspecteur dus kan opgevangen 
worden met de niet aangewende loonkost voor de vacante functies van hoofdinspecteur en de aanwerving 
van een inspecteur ter vervanging van het personeelslid dat met pensioen gaat, kan gebeuren binnen de 
kredieten die voorzien worden op de personeelsbegroting; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 6 mei 2019 met voorstel om één niet 
gespecialiseerde betrekking van inspecteur interventie voor de interventie Ardooie vacant te verklaren, in 
eerste instantie via de klassieke mobiliteit en indien dit vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekkingen 
vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om één niet gespecialiseerde betrekking van inspecteur interventie voor de 
interventie Ardooie, in eerste instantie via de klassieke mobiliteit vacant te verklaren en indien dit 
vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekking van inspecteur interventie vacant te verklaren in 
het raam van de aan de aspiranten-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin 
van de basisopleiding wordt georganiseerd. 

Art 02 De selectie wordt gehouden door middel van het inwinnen van het advies van een 
selectiecommissie bestaande uit: 
- de korpschef; 
- een officier van het korps; 
- een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten 
  minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking 
  en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn; 
- een secretaris (zonder stemrecht), aangewezen door de korpschef. 

Art 03 Er wordt geen voorrang toegekend aan de kandidaten overeenkomstig artikel VI.II.12 bis van het 
koninklijk besluit van 30 maart 2001 (oud-Brusselaars). 

Art 04 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de dienst 
DGR/DRP-DPP van de federale politie, de korpschef en de coördinator beleid en middelen. 
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GEHEIME ZITTING 

6 Aanwerving van 1 inspecteur interventie 

7 Aanwerving van 1 inspecteur jeugd en gezin 

8 Verlenging arbeidsovereenkomst onthaalmedewerker 

 

 

Mondelinge vraag gesteld door raadslid Simon Bekaert: 

Raadslid Simon Bekaert meldt dat er een probleem is met nachtvissers aan de visput gelegen aan de 
Ringlaan te Tielt en vraagt duidelijkheid over de strafbaarheid en de mogelijkheid tot optreden van de politie. 

De korpschef antwoordt volgende: 
- het toezicht voor deze kwestie is opgenomen in het patrouilleschema van de interventie en er zijn al 
tussenkomsten geweest; 
- de politie is niet bevoegd om op te treden op basis van een intern clubreglement; 
- het gebrek aan regelgeving maakt het voor de politie zeer moeilijk om op te treden waarbij vaststellingen 
op basis van diefstal de facto enkel op heterdaad kunnen gebeuren. 


