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POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 24 APRIL 2019 - VERSLAG 

Aanwezig: Hendrik Verkest, burgemeester-voorzitter; 

Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, Ivan Delaere, Greet De Roo, burgemeesters; 

Gino Deceuninck, Mario Devroe, Sibylle Vanhaverbeke, Steven Kindt, Johan Vandenbussche, 

Guido Vanwalleghem, Kaat De Waele, Stijn Vandenhende, Simon Bekaert (tot punt 17), Vincent Byttebier, 

Klaas Carrette, Grietje Goossens, Stefaan Ver Eecke, Jens Danneels, Katrien Delodder, Sandra Ketels, 

Stijn Van Maele, leden; 

Claude Vandepitte, korpschef; 

Günther Vandenabeele, secretaris.  

Afwezig: William Coppens, Veerle Vervaeke, raadsleden; Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester. 

De voorzitter opent de zitting om 19.10 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Kennisname ontslag politieraadslid Brecht Warnez 

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 Brecht Warnez van 1 maart 2019 aan de voorzitter waarbij hij zijn 
ontslag als politieraadslid indient met onmiddellijke ingang; 

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

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Brecht Warnez als politieraadslid van de 
politiezone Regio Tielt namens de gemeente Wingene. 

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

2 Kennisname ontslag politieraadslid Hans Delameilleure 

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 Hans Delameilleure van 15 maart 2019 aan de voorzitter waarbij 
hij zijn ontslag als politieraadslid indient met onmiddellijke ingang; 

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

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Hans Delameilleure als politieraadslid van 
de politiezone Regio Tielt namens de gemeente Lichtervelde. 
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Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de gemeente 
Lichtervelde, het betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

3 Kennisname ontslag politieraadslid Terry Callens 

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 Terry Callens van 5 april 2019 aan de voorzitter waarbij zij haar 
ontslag als politieraadslid indient met onmiddellijke ingang; 

Overwegende dat de politieraad verzocht wordt kennis te nemen van het ontslag van mevrouw 
Terry Callens als lid van de politieraad; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Terry Callens als politieraadslid van 
de politiezone Regio Tielt namens de gemeente Ardooie. 

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

4 Aanstelling en eedaflegging Katrien Delodder 

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 Wingene 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 Wingene door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 11 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 Wingene; 

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 Brecht Warnez ingediende ontslag op 1 maart 2019; 

Overwegende dat in de opvolging van de heer Brecht Warnez als raadslid dient te worden voorzien; 

Overwegende dat mevrouw Katrien Delodder de eerste opvolger is en aldus als effectief lid kan worden 
aangesteld; 

Gelet op de verklaring van mevrouw Katrien Delodder van 5 april 2019 waarbij zij 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 mevrouw Katrien Delodder de opvolger is van de heer 
Brecht Warnez, ontslagnemend politieraadslid van de gemeente Wingene in de politiezone 
Regio Tielt en stelt haar aan als effectief lid van de politieraad van politiezone Regio Tielt. 

Art 02 Mevrouw Katrien Delodder legt in openbare zitting in handen van de heer Hendrik Verkest, 
burgemeester-voorzitter, de volgende eed af: 

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

Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld. Na 
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 
Wingene, het betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 
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5 Aanstelling en eedaflegging Steven Kindt 

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 2 januari 2019 van de gemeenteraad van Lichtervelde 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 Lichtervelde door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 24 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 gemeente Lichtervelde; 

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 Hans Delameilleure ingediende ontslag op 15 maart 2019; 

Overwegende dat in de opvolging van de heer Hans Delameilleure als raadslid dient te worden voorzien; 

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

Gelet op de verklaring van de heer Steven Kindt van 2 april 2019 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 Steven Kindt de opvolger is van de heer 
Hans Delameilleure, ontslagnemend politieraadslid van de gemeente Lichtervelde in de politiezone 
Regio Tielt en stelt hem aan als effectief lid van de politieraad van politiezone Regio Tielt. 

Art 02 De heer Steven Kindt legt in openbare zitting in handen van de heer Hendrik Verkest, 
burgemeester-voorzitter, de volgende eed af: 

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

Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld. Na 
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 
Lichtervelde, het betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

6 Aanstelling en eedaflegging Sibylle Vanhaverbeke 

Gezien raadslid Sibylle Vanhaverbeke de zitting pas vervoegt vanaf punt 8, werd punt 6 uitgesteld en werd 
dit punt onmiddellijk na punt 8 behandeld. 

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 2 januari 2019 van de gemeenteraad van Ardooie 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 Ardooie door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 31 januari 2019; 

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

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 Terry Callens ingediende ontslag op 5 april 2019; 
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Overwegende dat in de opvolging van mevrouw Terry Callens als raadslid dient te worden voorzien; 

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

Gelet op het schrijven van de heer Stijn Vanhee van 5 april 2019 aan de voorzitter waarbij hij meedeelt dat 
hij de eerste opvolger is maar de functie van raadslid niet wenst op te nemen;  

Overwegende dat mevrouw Sibylle Vanhaverbeke de tweede opvolger is en aldus als effectief lid kan 
worden aangesteld; 

Gelet op de verklaring van mevrouw Sibylle Vanhaverbeke van 22 april 2019 waarbij zij 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 mevrouw Sibylle Vanhaverbeke de opvolger is van mevrouw 
Terry Callens, ontslagnemend politieraadslid van de gemeente Ardooie in de politiezone 
Regio Tielt en stelt haar aan als effectief lid van de politieraad van politiezone Regio Tielt. 

Art 02 Mevrouw Sibylle Vanhaverbeke legt in openbare zitting in handen van de heer Hendrik Verkest, 
burgemeester-voorzitter, de volgende eed af: 

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

Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld. Na 
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 
Ardooie, het betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

7 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 20 februari 2019 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 20 februari 2019. 

8 Kennisgeving goedkeuring begroting 2019 

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 57 van 22 november 2018 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting 2019 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 december 2018 houdende de vaststelling van de begroting 2019 

en vaststelling van de gemeentelijke dotaties; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 13 februari 2019, in het kader van 

het specifiek bijzonder toezicht, tot goedkeuring politiebegroting dienstjaar 2019; 

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 
13 februari 2019 tot goedkeuring, in het kader van het specifiek bijzonder toezicht, van de 
begroting 2019 zoals vastgesteld door de politieraad op 19 december 2018. 

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

9 Aankoop zonnepanelen dak centraal politiegebouw 

De politieraad, 
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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 streven van de korpsleiding om te blijven investeren in initiatieven die de efficiënte 
aanwending van het toegekende budget ten goede komen; 

Overwegende dat de politiezone zo bewust mogelijk met het milieu wil omgaan; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 15 juni 2018 tot principiële goedkeuring om de plaatsing 
van zonnepanelen op het dak van het centraal politiegebouw op te nemen in het investeringsprogramma 
van de begroting 2019; 

Overwegende dat voor deze aankoop een bedrag van 35 000 euro voorzien werd in het 
investeringsprogramma van de begroting 2019; 

Overwegende dat Eandis en het Vlaams Energiebedrijf elk een raamcontract hebben voor het plaatsen van 
zonnepanelen en deze raamcontracten toegankelijk zijn voor de politiezone; 

Gelet op de nota van de boekhoudster van 19 maart 2019 waarbij beide raamcontracten vergeleken werden 
en er voorgesteld wordt om gebruik te maken van de raamovereenkomst van het Vlaams Energiebedrijf 
gezien dit het meest interessant is; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop en plaatsing van zonnepanelen voor het dak van het 
centraal politiegebouw geraamd op 35 000 euro inclusief btw.  

Art 02 Deze uitgave te benemen op artikel 330/724-60 van de buitengewone dienst van de begroting 2019. 

Art 03 Het politiecollege te gelasten het nodige te doen voor gunning van de opdracht via de 
raamovereenkomst van het Vlaams Energiebedrijf. 

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

10 Moderniseren ICT-park 

Raadslid Klaas Carrette merkt op dat een harde schijf van 128 GB niet zo veel is, 256 GB is misschien 
beter en de meerkost is beperkt. 

De korpschef antwoordt dat deze opmerking wordt meegegeven aan de dienst ICT.  

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 ICT-consulent van 2 april 2019 met voorstel tot modernisering van het ICT-park; 

Overwegende dat een groot deel van het pc-park momenteel een levensduur heeft tussen zes en negen 
jaar met Windows 7 als operationeel besturingssysteem; 

Overwegende dat het besturingssysteem Windows 10 de nieuwe standaard wordt binnen de geïntegreerde 
politie en de uitrol van dit nieuwe besturingssysteem gepaard gaat met een volledig nieuwe architectuur 
waarbij de hardware specificaties van heel wat toestellen niet meer voldoet om het nieuwe operating 
system te kunnen hosten; 

Overwegende de visie van de korpsleiding om mobiel werken als de new-way-of-working te implementeren; 

Overwegende het voorstel van de ICT consulent om het ICT-park te moderniseren door in eerste fase de 
oudste pc’s te vervangen door performante, compacte toestellen waarbij 33 vaste desktops worden 
vervangen door 8 mobiele en 25 vaste toestellen; 

Overwegende dat de interventie en de ondersteunende diensten in deze eerste fase worden opgenomen 
en in een tweede fase de andere diensten aan de beurt komen waarbij het de bedoeling is om in een 
periode van twee jaar de eenvormigheid binnen het ICT-park te maximaliseren; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 18 november 2015 om gebruik te maken van de 
opdrachtencentrale van stad Brugge en de politiezone zich hierop inschreef; 
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Overwegende dat in deze opdrachtencentrale een perceel hardware opgenomen is (perceel 1 Hardware) 
en de ICT consulent voorstelt om van deze opdrachtencentrale gebruik te maken voor deze opdracht; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor modernisering van het ICT-park door aankoop van 8 mobiele en 
25 vaste toestellen voor de politiezone geraamd op 40 000 euro inclusief btw.  

Art 02 Deze uitgave te benemen op artikel 330/123-13 van de gewone dienst van de begroting 2019. 

Art 03 Het politiecollege te gelasten het nodige te doen voor gunning van de opdracht via de 
opdrachtencentrale van stad Brugge. 

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

11 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 liepen en er, om in een vlotte overgang te voorzien, een 
nieuwe overeenkomst diende 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 op de politieraadsbeslissing van 24 oktober 2018 betreffende de goedkeuring 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 via het raamcontract FOR-CMS van de FOD Personeel en Organisatie FORCMS-COPY lot 2; 

Overwegende dat binnen vernoemd raamcontract de firma Ricoh werd aangesteld als leverancier; 

Overwegende dat de politiezone op 13 november 2018 van de firma Ricoh het bericht kreeg dat naar 
aanleiding van een klacht de procedure opnieuw diende te worden opgestart; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 7 december 2018 tot verlenging van de huidige contracten 
tot de opdracht voor huur van multifunctionals geplaatst is en er meer duidelijkheid is omtrent de 
leveranciers binnen de verschillende loten; 

Overwegende dat deze procedure blijft aanslepen waardoor een nieuw FORCMS-raamcontract ten 
vroegste halverwege dit jaar verwacht wordt; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 18 november 2015 om gebruik te maken van de 
opdrachtencentrale van stad Brugge en de politiezone zich hierop inschreef; 

Overwegende dat in deze opdrachtencentrale een perceel multifunctionals toegevoegd werd (perceel 12); 

Overwegende dat de politiezone beroep kan doen op deze opdrachtencentrale voor gunning van een huur- 
en onderhoudscontract voor 2 multifunctionals voor de wijkdienst Ruiselede en interventie Tielt; 

Gelet op de kostenraming van 8 500 euro inclusief btw voor de huur van 2 toestellen voor een periode van 
5 jaar en de kost voor het onderhoudscontract voor de 2 toestellen geschat op 5 500 euro inclusief btw; 

Overwegende dat de kostenraming voor het onderhoud wordt berekend op de gemiddelde prints gemaakt 
met de huidige toestellen en dit een variërende factor is afhankelijk van de gemaakte prints (kopies en 
afdrukken); 

Overwegende dat de totale kost voor een huur-en onderhoudscontract voor twee toestellen voor een 
periode van 5 jaar geraamd wordt op 14 000 euro; 

Overwegende dat het dossier opnieuw aan de politieraad dient voorgelegd te worden omdat de wijze van 
gunnen wijzigt; 

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 
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en interventie Tielt voor een periode van 5 jaar geraamd op 8 500 euro inclusief btw voor de huur 
en 5 500 euro inclusief btw voor het onderhoudscontract. 

Art 02 De uitgave wordt benomen op artikel 330/123-12 van de gewone dienst van de begrotingen 
2019-2023. 

Art 03 Het politiecollege wordt gelast het nodige te doen voor gunning van de opdracht via de 
opdrachtencentrale van stad Brugge perceel 12 multifunctionals voor beide toestellen. 

Art 04 De politieraadsbeslissing van 24 oktober 2018 betreffende de goedkeuring voor het afsluiten van 
een huur-en onderhoudscontract voor twee multifunctionals wordt hierbij ingetrokken en 
vervangen door deze beslissing. 

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

12 Aankoop camera observatiekit 

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 het diensthoofd personeel en logistiek van 18 maart 2019 met voorstel een camera 
observatiekit aan te kopen voor de lokale recherche; 

Overwegende dat tijdens gerechtelijke onderzoeken er met regelmaat gebruik gemaakt wordt van de Bom-
wetgeving voor het plaatsen van (verborgen) camera’s op verdachte gebouwen of woningen van verdachten; 

Overwegende dat het plaatsen en ter beschikking stellen van deze camera’s gebeurt volgens afspraken 
door de Federale Politie/DSU (Speciale Eenheden); 

Overwegende dat in het verleden de leden van de lokale recherche vaststelden dat: 
- er vaak geen camera’s ter beschikking waren bij DSU; 
- wanneer er wel camera’s ter beschikking waren deze niet werkten, of niet correct werkten, waardoor er of 
geen beelden waren, of deze van slechte kwaliteit waren; 

Overwegende dat hierdoor tijdens onderzoeken veel relevante informatie gemist werd en er veel tijd 
verloren ging bij het bekijken van beelden van onvoldoende kwaliteit; 

Overwegende dat het beschikken over een eigen camera observatiekit als voordeel heeft dat er steeds 
camera’s ter beschikking zijn wanneer dit nodig is en er verzocht wordt om over te gaan tot de aankoop 
van een camera observatiekit; 

Gelet op het voorgelegde bestek en de raming van 13 000 euro inclusief btw; 

Gelet op de voorgestelde gunningswijze namelijk procedure beperkte waarde met aanvaarde factuur; 

Gelet op de voorgestelde lijst met uit te nodigen leveranciers voor prijsofferte nl: 

- Yumatec bvba, Hoogweg 4A, 8750 Wingene; 

- IT Security, Stationstraat 23B, 8700 Tielt; 

- Tavati Security, E3-laan 30, 9800 Deinze; 

Overwegende dat voor deze aankoop in de gewone dienst van de begroting 2019 een krediet voorzien 
werd van 9 500 euro maar gezien het ramingsbedrag bijgesteld werd naar 13 000 euro, er, in samenspraak 
met de bijzondere rekenplichtige, voorgesteld wordt de aankoop te voorzien in buitengewone dienst via de 
begrotingswijziging 2019 en het verschil aan te vullen; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een camera observatiekit voor de lokale recherche 
geraamd op 13 000 euro inclusief btw.  

Art 02 Het voorgelegde bestek en de voorgestelde lijst met uit te nodigen leveranciers voor prijsofferte 
worden goedgekeurd. 

Art 03 Deze uitgave te benemen op artikel 330/744-51 en te voorzien in de buitengewone dienst van de 
begroting 2019 met de begrotingswijziging. 

Art 04 Het politiecollege te gelasten het nodige te doen voor gunning van de opdracht. 
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Art 05 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef, de 
bijzondere rekenplichtige en de coördinator beleid en middelen. 

13  Aankoop dienstvoertuig wijkdienst 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 de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 8 april 2019 met voorstel om het voertuig 
Peugeot 308 van de wijkdienst Ardooie waarvoor de herstellingskosten oplopen tot ongeveer 7 200 euro, 
met datum indiensttreding 3 september 2010 en een kilometerstand van 99 425 kilometers, te vervangen 
door een nieuw elektrisch voertuig; 

Overwegende dat een elektrisch voertuig ideaal is voor gebruik door een wijkdienst gezien dit niet gebruikt 
wordt voor grote verplaatsingen maar overwegend binnen de grenzen van de politiezone blijft; 

Overwegende dat de wijkdienst Tielt reeds uitgerust werd met een elektrisch voertuig en de positieve 
ervaringen hierbij; 

Overwegende het voorstel om het nieuwe dienstvoertuig voor de wijkdienst Ardooie, aan te kopen via het 
raamcontract van de federale politie DSA 2016 R3 006 perceel 36; 

Overwegende dat volgend voertuig onder het raamcontract DSA 2016 R3 006 perceel 36 valt: Renault Zoé 
Life en de leverancier Renault België Luxemburg, Pleinlaan 21 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 35 500 euro inclusief btw; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2019 onder 
artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 160 000 euro voor aankoop van vier dienstvoertuigen; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een elektrisch dienstvoertuig voor de wijkdienst 
Ardooie geraamd op 35 500 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 006 perceel 36. 

Art 03 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2019 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. 

14  Aankoop dienstvoertuig wijkdienst Pittem 

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 het diensthoofd personeel en logistiek van 8 april 2019 met voorstel om het voertuig 
Peugeot 307 van de wijkdienst Pittem, met datum indiensttreding 3 november 2006 en een kilometerstand 
van 190 868 kilometers, te vervangen door een nieuw elektrisch voertuig; 

Overwegende dat een elektrisch voertuig ideaal is voor gebruik door een wijkdienst gezien dit niet gebruikt 
wordt voor grote verplaatsingen maar overwegend binnen de grenzen van de politiezone blijft; 

Overwegende dat de wijkdienst Tielt reeds uitgerust werd met een elektrisch voertuig en de positieve 
ervaringen hierbij; 

Overwegende het voorstel om het nieuwe dienstvoertuig voor de wijkdienst Pittem, aan te kopen via het 
raamcontract van de federale politie DSA 2016 R3 006 perceel 36; 

Overwegende dat volgend voertuig onder het raamcontract DSA 2016 R3 006 perceel 36 valt: Renault Zoé 
Life en de leverancier Renault België Luxemburg, Pleinlaan 21 te 1050 Brussel is; 
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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 35 500 euro inclusief btw; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2019 onder 
artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 160 000 euro voor aankoop van vier dienstvoertuigen; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een elektrisch dienstvoertuig voor de wijkdienst 
Pittem geraamd op 35 500 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 006 perceel 36. 

Art 03 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2019 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. 

15  Aankoop dienstvoertuig commando-en steundienst 

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 het diensthoofd personeel en logistiek van 26 maart 2019 met voorstel een nieuw 
dienstvoertuig aan te kopen voor de commando-en steundienst; 

Overwegende dat de commando-en steundienst over drie dienstvoertuigen beschikt waaronder een 
bestelwagen Ford Transit die ondertussen ruim tien jaar in gebruik is en dagelijks intensief gebruikt wordt door 
de vakman; 

Overwegende het voorstel om volgend voertuig te vervangen om te vermijden dat in de toekomst aanzienlijke 
kosten dienen uitgevoerd te worden om het in dienst te houden: 
Dienstvoertuig Ford Transit 
- benzine - vermogen: 63 kW 
- chassisnummer: WFXXXTTFX8E05078 
- eerste indienststelling: 10/2008 
- kilometerstand: 169.114 km 

Overwegende het voorstel om bij aankoop van een nieuw voertuig te voorzien dat het voertuig hoger is zodat: 
- ook scooters kunnen vervoerd worden zonder vooraf het zwaailicht te moeten demonteren; 
- het voor de vakman meer ergonomisch is om rechtstaand te werken in dit voertuig; 
- er grotere stukken kunnen ingeladen worden (bv. meubilair); 

Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 26 maart 2019 waaruit blijkt dat er door 
het diensthoofd personeel en logistiek een lokale marktbevraging werd gedaan om een voertuig te kiezen 
dat aan de verwachte technische specificaties voldoet waarbij ook de beschikbare raamovereenkomsten 
geëvalueerd werden; 

Overwegende dat uit deze nota blijkt dat een aankoop via een raamovereenkomst het meest voordelig is; 

Gelet op de vraag van het politiecollege van 29 maart 2019 om de mogelijkheden na te zien voor aankoop 
van een voertuig op gas of elektriciteit en dit punt opnieuw te agenderen; 

Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 9 april 2019 met aanvullende motivatie 
waaruit blijkt dat een elektrisch voertuig niet aangewezen is omwille van de beperktere actieradius en de 
zeer hoge kostprijs maar een voertuig met CNG als brandstof een alternatief kan zijn; 

Overwegende dat de kostenraming voor een bestelwagen met CNG als brandstof 38 000 euro inclusief btw 
bedraagt; 

Overwegende dat het politiecollege voorstelt een voertuig met CNG als brandstof aan te kopen gelet op de 
beperkte actieradius van het elektrisch voertuig en de hoge kostprijs zodat een milieuvriendelijk CNG-
voertuig meer aangewezen is; 

Overwegende dat er gebruik kan gemaakt worden van het raamcontract van Eandis perceel 3.1; 
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Overwegende dat het voertuig dat onder het raamcontract van Eandis perceel 3.1 valt een Fiat Ducato is 
en de leverancier Fiat -groep is met als lokale verdeler Luc Demuynck, Tieltstraat 233 te 8760 Meulebeke; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2019 onder 
artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 160 000 euro voor aankoop van vier dienstvoertuigen; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een CNG-voertuig (bestelwagen) voor de 
commando en steundienst geraamd op 38 000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via het raamcontract van 
Eandis perceel 3.1. 

Art 03 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2019 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. 

16  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 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; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 december 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie, 
goedgekeurd door de gouverneur in zijn hoedanigheid van commissaris van de federale regering op 
24 januari 2003; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 28 oktober 2008 tot aanpassing van de personeelsformatie aan de 
functieklasse die door de zone wordt toegekend aan het ambt van calog-betrekking niveau A en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 19 december 2008; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 18 juni 2014 houdende de wijziging van de personeelsformatie en 
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 18 juli 2014; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 9 november 2016 houdende 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 non-activiteit voorafgaand aan 
de pensionering aan eerste inspecteur Danny Calcoen vanaf 1 augustus 2019; 

Overwegende dat eerste inspecteur Danny Calcoen momenteel tewerkgesteld is als referentieambtenaar 
wapens; 

Overwegende dat deze functie op 14 februari 2019 intern de politiezone vacant verklaard werd en eerste 
inspecteur Peter Van Haver de enige kandidaat was om deze functie bij wijze van interne verschuiving in te 
vullen; 

Gelet op de beslissing van de korpschef van 5 maart 2019 tot aanwijzing via interne verschuiving van 
eerste inspecteur Peter Van Haver voor de functie van referentieambtenaar wapens vanaf 1 mei 2019; 

Overwegende dat eerste inspecteur Peter Van Haver momenteel de functie van inspecteur interventie 
uitoefent bij interventie Tielt en hij in zijn functie dient vervangen te worden om de continuïteit in de werking 
van de interventie Tielt te garanderen; 
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Overwegende dat de functie van inspecteur interventie voor interventie Tielt op 19 maart 2019 intern de 
politiezone vacant verklaard werd en inspecteur Stephanie Blondé de enige kandidaat was om deze functie 
bij wijze van interne verschuiving in te vullen; 

Gelet op de beslissing van de korpschef van 10 april 2019 tot aanwijzing via interne verschuiving van 
inspecteur Stephanie Blondé voor de functie van inspecteur interventie bij interventie Tielt vanaf 
1 september 2019; 

Overwegende dat inspecteur Stephanie Blondé momenteel de functie van inspecteur interventie uitoefent 
bij interventie Ardooie en zij in haar functie dient vervangen te worden om de continuïteit in de werking van 
de interventie Ardooie 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 beslissing van de politieraad 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 april 2019 in voltijdse equivalenten (VTE) uitgedrukt 88,9 operationele personeelsleden bedraagt en als 
volgt is verdeeld: 6 VTE officieren, 11,8 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 april 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 april 2019 als volgt ingevuld is: 6 officieren, 13 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); 

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 de 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 26 september 2018 tot vacantverklaring van 1 functie inspecteur 
jeugd en gezin (73+1=74); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 december 2018 tot vacantverklaring van 1 functie inspecteur 
interventie en invulling via aspirantenmobiliteit (74+1=75);  

Gelet op de politieraadsbeslissing van 20 februari 2019 betreffende het vacant verklaren van een functie 
wijkwerking voor de wijkdienst Tielt (ter vervanging van inspecteur Melanie Coorevits) (75+1=76); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 20 februari 2019 betreffende het vacant verklaren van een functie 
wijkwerking voor de wijkdienst Tielt (ter vervanging van inspecteur Reinhard Hemelaere) (76+1=77); 
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Overwegende dat bovenstaande vacatures momenteel nog niet ingevuld zijn; 

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 inspecteur Stephanie Blondé 
in haar functie 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. 

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; 
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Overwegende dat er geen bijkomende loonkost is gezien het personeelslid dat met non-activiteit voorafgaand 
aan de pensionering gaat, zijn functie verlaat op 1 augustus 2019 en het nieuw aan te werven personeelslid 
ingevolge de termijnen van de mobiliteit ten vroegste op 1 september 2019 in dienst zal treden; 

Overwegende dat de aanwerving van een inspecteur ter vervanging van het personeelslid dat met non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering gaat, kan gebeuren binnen de kredieten voorzien op de personeelsbegroting; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 10 april 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. 

GEHEIME ZITTING 

17 Verlenging mandaat bijzondere rekenplichtige 

18 Aanwerving van 1 hoofdinspecteur interventie 

19 Aanwerving van 1 inspecteur wijkwerking 

20 Aanwerving van 1 assistent planning 

21 Benoeming van een inspecteur interventie via aspirantenmobiliteit 

22  Verlenging arbeidsovereenkomst vakman 

23  Verlenging arbeidsovereenkomst assistent verkeer 

24  Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering inspecteur wijkwerking 

25  Aanvraag vervroegd rustpensioen inspecteur wijkwerking 

26  Aanvraag vervroegd rustpensioen coördinator gerechtelijke politie (commissaris) 

27  Aanvraag vervroegd rustpensioen hoofdinspecteur planning 


