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TOELICHTENDE NOTA 

Openbare zitting 

1. Kennisname voorzitterschap politiecollege 
De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van het politiecollege van 11 januari 2019 
tot aanstelling van burgemeester Hendrik Verkest tot voorzitter van het politiecollege voor een periode van 
twee jaar waarna hij zal opgevolgd worden door burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. 

2. Mededeling inzake de geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de 
politieraad  
De politieraad wordt verzocht kennis te nemen van de raadsbeslissingen van de verkiezing van de leden 
van de politieraad in de respectievelijke gemeenteraden van de zone. 
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft de verkiezing geldig verklaard op volgende data: 
- zitting 24 januari 2019: gemeenten Lichtervelde en Ruiselede; 
- zitting 31 januari 2019: stad Tielt en gemeente Ardooie; 
- zitting 7 februari 2019: gemeente Pittem. 
De geldigverklaring van de verkiezing van de gemeente Wingene wordt in de zitting van 11 februari 
behandeld, de beslissing wordt op de installatievergadering meegedeeld. 

3. Onderzoek van de geloofsbrieven 
De politieraad wordt verzocht kennis te nemen dat er geen bezwaar bestaat tot geldigverklaring van de 
geloofsbrieven van de verkozen raadsleden en dat ze kunnen toegelaten worden tot de eedaflegging. 

4. Eedaflegging en aanstelling van de politieraadsleden 
Volgende verkozenen voor de politieraad worden uitgenodigd om de eed af te leggen in handen van de 
voorzitter van het politiecollege: 

gemeente verkozene voor de politieraad 

Ardooie Callens Terry 

Deceuninck Gino 

Devroe Mario 

Lichtervelde Delameilleure Hans 

Vandenbussche Johan 

Vanwalleghem Guido 

Pittem De Waele Kaat 

Vandenhende Stijn 

Ruiselede Coppens William 

Tielt Bekaert Simon 

Byttebier Vincent 

Carrette Klaas 

Goossens Grietje 

Ver Eecke Stefaan 

Vervaeke Veerle 

Wingene Danneels Jens 

Ketels Sandra 

Van Maele Stijn 

Warnez Brecht 

 
Bovenvermelde aanwezige verkozenen worden na hun eedaflegging aangesteld in hun functie.  



5. Vorming van de ranglijst van de politieraadsleden 
De politieraad wordt verzocht kennis te nemen van de ranglijst van de politieraadsleden. 
De voorrang tussen de leden van de politieraad wordt als volgt geregeld: 

 De kandidaat die, op de dag van de verkiezing, lid is van het politiecollege of de politieraad. Indien 
één of meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt de voorrang verleend aan degene die 
zonder onderbreking zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend. 

 Aan de kandidaat die, voorheen, lid is geweest van het politiecollege of de politieraad. Indien één of 
meerdere kandidaten in dit geval verkeren wordt voorrang verleend aan degene die zonder 
onderbreking zijn mandaat het langst heeft uitgeoefend, en bij gelijke duur, aan degene die het laatst 
heeft beëindigd. 

 Aan de jongste kandidaat in jaren. 
 

rangorde datum naam voornaam dagen  
zonder  
onderbreking 
 

1 20/02/2019 Danneels Jens 4402 

2 20/02/2019 Bekaert Simon 4402 

3 20/02/2019 Byttebier Vincent 2674 

4 20/02/2019 Warnez Brecht 2210 

5 20/02/2019 Van Maele Stijn 2210 

6 20/02/2019 Callens Terry 2210 

7 20/02/2019 Coppens William 2210 

8 20/02/2019 Vanwalleghem Guido 2210 

9 20/02/2019 Devroe Mario 1820 

10 20/02/2019 Vandenbussche Johan 1617 

11 20/02/2019 Ver Eecke  Stefaan 3152 (met 
onderbreking) 

12 20/02/2019 Vandenhende Stijn  

13 20/02/2019 Carrette Klaas  

14 20/02/2019 Ketels Sandra  

15 20/02/2019 Vervaeke  Veerle  

16 20/02/2019 Goossens Grietje  

17 20/02/2019 Deceuninck Gino  

18 20/02/2019 Delameilleure  Hans  

19 20/02/2019 De Waele Kaat  

 

6. Vaststelling van het stemgewicht van de leden van de politieraad 
De leden van de politieraad beschikken over één stem, behalve wanneer het een stemming betreft over 
de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen waarbij elke groep 
vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen beschikt als waarover 
de burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. 
Deze stemmen worden gelijk verdeeld onder de leden van de groep vertegenwoordigers van één 
gemeente uit de politiezone. 
In het politiecollege beschikt elke burgemeester over een aantal stemmen naar evenredigheid van de 
minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone inbrengt. 
Derhalve beschikken de leden van de politieraad van de individuele gemeente over volgend stemgewicht. 
 

Politiezone Gemeente Aantal stemmen groep 
vertegenwoordigers 

Aantal stemmen per raadslid 

Regio Tielt Ardooie 15 3,75 

Lichtervelde 13 3,25 

Pittem 9 3 

Ruiselede 7 3,5 

Tielt 37 5,29 

Wingene 19 3,8 

 100  



 

7. Vaststelling van het reglement van orde van de politieraad 
Artikel 25/5 van de wet op de geïntegreerde politie voorziet dat de politieraad een reglement van orde 
aanneemt. De politieraad wordt verzocht het voorgelegde reglement van orde goed te keuren. 

8. Vaststelling van het bedrag van het presentiegeld door de politieraad 
De politieraadsleden ontvangen geen wedde, zij trekken presentiegeld als zij deelnemen aan de 
vergaderingen van de politieraad waarbij het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld door de 
politieraad.  Dit bedrag is minimum 37,18 euro en maximum 121,95 euro en wordt gekoppeld aan de index. 
Vanaf 1 januari 2019 mag het bedrag dus nooit minder zijn dan 63,46 euro en nooit meer dan 208,16 euro. 
In de voorbije legislaturen werd voor het maximumbedrag gekozen en werd een basisbedrag vastgesteld  
gekoppeld aan de index. 

9. Berekening presentiegelden door sociaal secretariaat geïntegreerde politie voor de nieuwe 
politieraad 
Sinds de oprichting van de politiezone werden de presentiegelden steeds berekend door het sociaal 
secretariaat van de geïntegreerde politie dit tot algemene tevredenheid. 
Omdat de huidige overeenkomst met het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie voor de 
berekening van de presentiegelden ten einde loopt stelt het politiecollege voor de overeenkomst te 
hernieuwen.  

10. Aanduiding lid algemene vergadering West-Vlaamse Politieschool 
De politiezone beschikt over twee mandaten voor de algemene vergadering van de West-Vlaamse 
politieschool, waarvan één mandaat is voorbehouden voor de voorzitter van het politiecollege en het 
tweede mandaat voorbehouden is voor een lid van de politieraad dat aangeduid wordt door de 
politieraad. Burgemeester Karlos Callens is kandidaat om dit mandaat op te nemen. 
Het politiecollege stelt voor om burgemeester Karlos Callens voor te dragen als kandidaat lid voor de 
algemene vergadering van de West-Vlaamse politieschool. 

11. Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 19 december 2018 
 

12. Vacantverklaring inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst Tielt 
Een inspecteur wijkwerking van de wijkdienst Tielt maakt op 1 maart 2019 mobiliteit naar de Federale 
Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen.  De inspecteur wijkwerking dient vervangen te worden om 
de continuïteit in de werking van de wijkdienst Tielt te waarborgen. Er waren geen interne kandidaten voor 
deze functie. 
Het politiecollege stelt voor om de functie van inspecteur wijkwerking bij de wijkdienst Tielt bij wijze van 
mobiliteit vacant te verklaren en de voorgestelde wijze van selectie goed te keuren. 

13. Vacantverklaring inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst Tielt 
Een inspecteur wijkwerking van de wijkdienst Tielt maakt op 1 mei 2019 mobiliteit naar de Federale Politie 
FGP Brussel.  De inspecteur wijkwerking dient vervangen te worden om de continuïteit in de werking van 
de wijkdienst Tielt te waarborgen. Er waren geen interne kandidaten voor deze functie. 
Het politiecollege stelt voor om de functie van inspecteur wijkwerking bij de wijkdienst Tielt bij wijze van 
mobiliteit vacant te verklaren en de voorgestelde wijze van selectie goed te keuren. 

14. Vacantverklaring van een contractuele betrekking assistent planning buiten personeelsformatie 
De functie van diensthoofd planning (hoofdinspecteur) is sinds 1 september 2018 niet meer ingevuld. 
Deze functie werd vruchteloos aangeboden in mobiliteit, ook intern de zone zijn er geen kandidaten om 
deze functie bij wijze van interne verschuiving in te vullen. 
Momenteel is in de dienst planning enkel 1 calog lid niveau C werkzaam, dit met ondersteuning van de 
coördinator operationele steun en de coördinator wijk en interventie.  
Het politiecollege stelt voor om een voltijdse betrekking van assistent planning (calog niveau C) voor de 
dienst planning vacant te verklaren via externe contractuele werving buiten de personeelsformatie voor de 
duur dat de betrekking van diensthoofd planning (hoofdinspecteur) niet ingevuld is en met een minimum 
van 1 jaar.  

  



 

Geheime zitting 

15. Aanwerving 1 hoofdinspecteur interventie 
De politieraad besliste op 28 juni 2017 en 25 oktober 2017 tot vacantverklaring van 3 functies  
hoofdinspecteur interventie en tot het instellen van een plaatselijke selectiecommissie.  
Ingevolge deze beslissing vond op 23 januari 2019 de selectie plaats. 
Er heeft zich 1 kandidaat rechtsgeldig ingeschreven die door de selectiecommissie geschikt werd 
bevonden. 
De politieraad wordt verzocht over de indienstneming bij wijze van mobiliteit van de hoofdinspecteur als 
hoofdinspecteur interventie voor interventie Tielt te beslissen. 

16. Benoeming 2 inspecteurs via aspirantenmobiliteit 
De politieraad besliste op 27 juni 2018 tot de vacantverklaring van 1 functie van inspecteur wijkwerking 
voor de wijkdienst Pittem en 1 functie van inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst Tielt. Beide functies 
werden vruchteloos aangeboden in mobiliteit maar niemand stelde zich kandidaat. Vervolgens werden 
beide functies gepubliceerd in de aspirantenmobiliteit waarbij kan overgegaan worden tot ambtshalve 
aanwijzing van aspirant-inspecteurs. 
Op 4 januari 2019 deelt de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie van de Federale 
Politie mee dat er twee aspirant-inspecteurs ambtshalve aangewezen werden voor de vacante functies. 
De politieraad wordt verzocht om de 2 aspirant-inspecteurs te benoemen, onder voorbehoud van slagen 
in de basisopleiding en uiterlijk in tweede zit, als inspecteur wijkwerking respectievelijk in de wijkdienst 
Pittem en de wijkdienst Wingene. 


