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POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 24 OKTOBER 2018 - VERSLAG 

Aanwezig: Els De Rammelaere, burgemeester-voorzitter, Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, Ivan Delaere 
Greet De Roo, burgemeesters; 
Terry Callens, Mario Devroe, Véronique Vandekerckhove, Guido Vanwalleghem, Johan Vandenbussche, 
Rik Vierstraete, Mieke Serry, Linda Vanmaele, William Coppens, Simon Bekaert, Vincent Byttebier, 
Marie-Rose Tack, Johny Van Hollebeke, Hedwig Verdoodt, Patrick Wauters, Fabienne Allaert, Stijn Van Maele, 
Brecht Warnez, leden; 
Claude Vandepitte, korpschef; 
Günther Vandenabeele, secretaris. 

Afwezig: Jens Danneels, raadslid; Hendrik Verkest, burgemeester. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 26 september 2018 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 26 september 2018. 

2 Delegatie aan politiecollege gewone dienst 2019 

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 koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op artikel 33 van de wet op de geïntegreerde politiedienst waarin bepaald wordt dat Titel IV van de 
Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale 
politie; 

Gelet op artikel 34 van de wet op de geïntegreerde politiedienst waarin bepaald wordt dat de raad de 
gunningswijze en de voorwaarden voor de opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten 
vaststelt; 

Overwegende dat deze bevoegdheden voor opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van 
de politiezone binnen zekere perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten 
kunnen overgedragen worden aan het college; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 25 oktober 2017 houdende vaststelling van de delegatie aan het 
politiecollege voor uitgaven gewone dienst dienstjaar 2018; 

Overwegende dat voor het dienstjaar 2019 een nieuwe delegatie noodzakelijk is om de goede werking van 
de zone te garanderen; 

BESLUIT: 

Art 01 De bevoegdheid om het bestek of de als zodanig geldende bescheiden vast te stellen en de 
bevoegdheid tot het kiezen van de wijze waarop de opdracht wordt gegund, wordt overgedragen 
aan het politiecollege voor opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de 
politiezone en waarvan het bedrag de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten 
niet overschrijdt, én beperkt tot 12.500 euro. 

Art 02 Het huidig besluit treedt in werking op 1 januari 2019 en is geldig voor een periode van één jaar, 
eindigend op 31 december 2019. 
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Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef en 
de bijzondere rekenplichtige. 

3 Aanpassingswerken politiegebouw Kortrijkstraat – fase 2 

a) verzoek tot meerwerken lot 3 technieken  

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 21 februari 2018 tot goedkeuring van bestek en gunningswijze (open 

aanbesteding) inzake de aanpassingswerken Kortrijkstraat fase 2 – lot 3 ‘technieken’; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 18 mei 2018 tot gunning van lot 3 ‘technieken’ van fase 2 

van de opdracht voor aanpassingswerken aan het politiegebouw Kortrijkstraat te Tielt aan de firma Elektro 

Verschuere nv, Esserstraat 12 te 8550 Zwevegem voor de totale kostprijs van 220.700,96 euro inclusief btw; 

Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 8 oktober 2018 betreffende het verzoek 

van de leidende architect tot uitvoering van volgende meerwerken: 

- 1
ste

 punt: voorstel tot plaatsing extra sturing en bediening sectionale poort Steenstraat – 738,10 euro; 

- 2
de

 punt: plaatsing 2 extra camera’s Steenstraat – 2.391,20 euro; 

- 3
de

 punt: plaatsing bijkomende zonnepanelen – 12.529,55 euro; 

- 4
de

 punt: plaatsing en inwerkingstelling laadpaal – 6.596,92 euro; 

- 5
de

 punt: vernieuwing elektrisch verdeelbord magazijn – 3.381,95 euro; 

Overwegende dat het totaalbedrag van deze voorgestelde meerwerken 25.637,72 euro inclusief btw 

bedraagt; 

Overwegende dat het bedrag van deze meerwerken meer dan 10 % van het gunningsbedrag bedraagt en 

in dat geval de goedkeuring van de politieraad vereist is; 

Overwegende dat deze uitgave kan benomen worden op artikel 330/724-60 van de buitengewone dienst 

van de begroting 2018; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor volgende meerwerken van lot 3 ‘technieken’ van fase 2 van de 
opdracht voor aanpassingswerken aan het politiegebouw Kortrijkstraat te Tielt: 
- 1ste punt: plaatsing extra sturing en bediening sectionale poort Steenstraat – 738,10 euro; 
- 2de punt: plaatsing 2 extra camera’s Steenstraat – 2.391,20 euro; 
- 3de punt: plaatsing bijkomende zonnepanelen – 12.529,55 euro; 
- 4de punt: plaatsing en inwerkingstelling laadpaal – 6.596,92 euro; 
- 5de punt: vernieuwing elektrisch verdeelbord magazijn – 3.381,95 euro. 

Art 02 De werken worden gegund aan de aannemer van lot 3, de firma Elektro Verschuere nv, 
Esserstraat 12 te 8550 Zwevegem voor het totaalbedrag van 25.637,72 euro inclusief btw. 

Art 03 De uitgave wordt benomen op artikel 330/724-60 van de buitengewone dienst van de begroting 
2018. 

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

b) lot 4 omgevingswerken  

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 29 april 2009 betreffende de goedkeuring van het erelooncontract 

voor algemene aanpassingswerken in het centraal politiegebouw en het gebouw, Kortrijkstraat 86 te Tielt; 
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Gelet op de beslissing van het politiecollege van 22 juli 2009 betreffende de gunning van de opdracht 

'ontwerp algemene aanpassingswerking in het centraal politiegebouw en het gebouw Kortrijkstraat 86 te 

Tielt' aan Architectenburo Marc Lammerant uit Wingene; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 17 september 2014 betreffende de principiële goedkeuring van het 

voorontwerp van de algemene aanpassingswerken van het gebouw Kortrijkstraat 86 (frontoffice/wijkdienst 

Tielt) te Tielt; 

Overwegende dat de eerste fase van het project voltooid is; 

Gelet op de voorstelling van de tweede fase van het project voor aanpassingswerken aan het politiegebouw 

gelegen in de Kortrijkstraat 86 te Tielt op de politieraad van 22 februari 2017; 

Gelet op het door de aangestelde architect voorgelegde ontwerp waarbij de werken in vier loten werden 

opgedeeld: 

- lot 1 gesloten ruwbouw 

- lot 2 binnenschrijnwerken/pleisterwerken/bevloeringen/schilderwerken 

- lot 3 technieken – elektriciteit/beveiliging/sanitair/verwarming/ventilatie 

- lot 4 omgevingswerken 

Gelet op het voorgelegde bestek voor lot 4 ‘omgevingswerken’ en de raming van 65.068,11 euro inclusief btw; 

Gelet op de voorgestelde gunningswijze namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking; 

Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 8 oktober 2018; 

Overwegende de voorgestelde lijst met aan te schrijven aannemers om een offerte in te dienen; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2018 onder 

artikel 330/724-60 een krediet voorzien is van 800.000 euro voor fase 2 van het project Kortrijkstraat met 

financiering door middel van overboeking; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan voorgelegd bestek voor lot 4 ‘omgevingswerken’ van fase 2 van de 
aanpassingswerken aan het politiegebouw Kortrijkstraat  geraamd op 65.068,11 euro inclusief btw. 

Art 02 Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde gunningswijze namelijk onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

Art 03 Het politiecollege te gelasten het nodige te doen voor plaatsing van de opdracht waarbij de 
aannemers volgens voorgestelde lijst uitgenodigd worden voor prijsofferte 

Art 04 De uitgave wordt benomen op artikel 330/724-60 van de buitengewone dienst van de begroting 
2018 en te financieren via overboeking. 

Art 05 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, architect 
Marc Lammerant, de korpschef, de coördinator beleid en middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

4 Leveren brandstoffen dienstvoertuigen – dienstjaar 2019 t.e.m. 2021 – voorlegging bestek 

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; 

Overwegende dat het contract voor leveren van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de zone 
afgesloten met de firma Power afloopt op 31 december 2018 en er moet overgegaan worden tot een 
nieuwe gunning teneinde een vlotte brandstoflevering te blijven garanderen; 

Overwegende de noodzaak om over te gaan tot het centraliseren van de aankoop van brandstoffen aan de 
pomp voor de voertuigen van de politiezone bij één leverancier; 

Overwegende dat het bestek voorziet in de levering van brandstoffen aan de pomp voor de voertuigen van 
de politiezone Regio Tielt en het geraamd jaarlijkse brandstofverbruik diesel: ± 23.000 liter en benzine: ± 
26.000 liter bedraagt; 
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Overwegende dat in het bestek voorzien is dat de leverancier minstens over drie leveringspunten moet 
beschikken, geografisch verspreid binnen de zone en er moet getankt kunnen worden ook tijdens de 
weekends; 

Gelet op het voorstel van het diensthoofd personeel en logistiek van 4 oktober 2018 betreffende het 
leveren van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de politiezone dienstjaren 2019 tot en met 2021 met 
voorgelegd bestek en een kostenraming van 210.000 euro inclusief btw voor drie jaar; 

Overwegende de voorgestelde gunningswijze namelijk open procedure via publicatie e-Notification; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan voormeld bestek voor het leveren van brandstoffen voor de 
voertuigen van de politiezone voor de periode van drie jaar vanaf 1 januari 2019.  

Art 02 Deze uitgave te benemen op artikel 330/127-03 van de gewone dienst van de begrotingen 2019-
2021. 

Art 03 Het politiecollege te gelasten het nodige te doen voor plaatsing van de opdracht met open 
procedure via publicatie e-Notification. 

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

5  Vervanging multifunctionals wijkdienst Ruiselede en interventie Tielt 

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; 

Overwegende het feit dat de contracten voor de kopieertoestellen van de wijkdienst Ruiselede en de 
interventie Tielt op 31 januari 2019 ten einde lopen en er, om in een vlotte overgang te voorzien, een  
nieuwe overeenkomst dient afgesloten te worden; 

Overwegende dat deze diensten momenteel beschikken over een multifunctioneel toestel waar ook een fax 
en scanfunctie is in geïntegreerd (multifunctional) en er voorgesteld wordt opnieuw in dergelijke 
multifunctionals te voorzien; 

Gelet het voorstel van het diensthoofd personeel en logistiek van 8 oktober 2018 om een huur- en 
onderhoudscontract af te sluiten voor de te vervangen toestellen voor een periode van 5 jaar, dit met een 
raming van 10.000 euro inclusief btw voor de huur van twee toestellen voor 5 jaar en een raming van 7.500 
euro inclusief btw voor het onderhoudscontract voor de twee toestellen waarbij dit bedrag afhankelijk is van 
het aantal gemaakte prints; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 25 oktober 2017 houdende vaststelling van de delegatie aan het 
politiecollege voor uitgaven gewone dienst voor dienstjaar 2018 en beperkt tot 12.500 euro; 

Overwegende dat aan de politieraad een nieuw verzoek tot delegatie voor het jaar 2019 en volgende zal 
voorgelegd worden; 

Overwegende dat de geraamde uitgave de delegatiebevoegdheid van het politiecollege overschrijdt en er 
derhalve een goedkeuring van de raad vereist is; 

Gezien voor het huur-en onderhoudscontract krediet zal voorzien worden op de gewone dienst van de 
begroting 2019-2024 onder het artikel 330/123-12; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de huur te gunnen via het raamcontract FOR-CMS van de FOD 
Personeel en Organisatie FORCMS-COPY lot 2 voor het toestel voor de wijkdienst Ruiselede en lot 3 voor 
de interventie Tielt; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor het afsluiten van een huur-en onderhoudscontract voor 
twee multifunctionals (kopie-scan-fax) voor vervanging van de toestellen in wijkdienst Ruiselede 
en interventie Tielt voor een periode van 5 jaar geraamd op 17.500 euro inclusief BTW. 

Art 02 De uitgave wordt benomen op artikel 330/123-12 van de gewone dienst van de begrotingen 
2019-2024. 
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Art 03 Het politiecollege wordt gelast het nodige te doen voor plaatsing via het raamcontract van de 
FOD Personeel en Organisatie FORCMS-COPY lot 2 voor het toestel voor de wijkdienst 
Ruiselede en lot 3 voor de interventie Tielt. 

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

6 Protocolakkoord met politiezone Het Houtsche – samenwerking OBP 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, meer bepaald artikel 11 is de politieraad bevoegd voor de organisatie en het beheer van 
het politiekorps; 

Overwegende dat alle beleidsbeslissingen die een impact hebben op deze taken behoren tot de residuaire 
bevoegdheid van de raad; 

Overwegende dat wanneer een convenant, een protocol, een intentieverklaring of verbintenis van welke 
aard ook door de politiezone wordt afgesloten, telkens dient nagegaan of de inhoud ervan een impact zal 
hebben op personeelsformatie, de financiën, e.d.; 

Overwegende het voorgelegde protocolakkoord voor samenwerking met politiezone Het Houtsche voor de 
beurtrol officier van bestuurlijke politie; 

Overwegende dat dit protocol als doel heeft de modaliteiten te bepalen voor de deelnemende politiezones 
om de samenwerking op te starten en een vlot verloop te verzekeren inzake de beurtrol officier bestuurlijke 
politie; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde protocolakkoord met politiezone Het Houtsche 
voor een samenwerking voor de beurtrol officier bestuurlijke politie. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, politiezone Het 
Houtsche, de korpschef en de coördinator operationele steun. 

7 Protocolakkoord met politiezone Het Houtsche – samenwerking slachtofferbejegening 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, meer bepaald artikel 11 is de politieraad bevoegd voor de organisatie en het beheer van 
het politiekorps; 

Overwegende dat alle beleidsbeslissingen die een impact hebben op deze taken behoren tot de residuaire 
bevoegdheid van de raad; 

Overwegende dat wanneer een convenant, een protocol, een intentieverklaring of verbintenis van welke 
aard ook door de politiezone wordt afgesloten, telkens dient nagegaan of de inhoud ervan een impact zal 
hebben op personeelsformatie, de financiën, e.d.; 

Overwegende het voorgelegde protocolakkoord voor samenwerking met politiezone Het Houtsche voor de 
beurtrol slachtofferbejegening; 

Overwegende dat dit protocol als doel heeft de modaliteiten te bepalen voor de deelnemende politiezones 
om de samenwerking op te starten en een vlot verloop te verzekeren inzake de beurtrol 
slachtofferbejegening; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde protocolakkoord met politiezone Het Houtsche 
voor een samenwerking voor de beurtrol slachtofferbejegening. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, politiezone Het 
Houtsche, de korpschef en de coördinator operationele steun. 


