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POLITIEZONE REGIO TIELT 
ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021 - VERSLAG 

Aanwezig: Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester-voorzitter; 
Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, Ivan Delaere, Greet De Roo, Lieven Huys, burgemeesters; 
Ward Callewaert, Gino Deceuninck, Mario Devroe, Steven Kindt, Johan Vandenbussche, 
Guido Vanwalleghem, Stijn Vandenhende, Andres Vandewalle, William Coppens, Vincent Byttebier (vanaf 

punt 3), Klaas Carrette, Henk Mauws, Stefaan Ver Eecke, Veerle Vervaeke, Jens Danneels, Sandra Ketels, 
Stijn Van Maele, leden; 
Claude Vandepitte, korpschef; 
Günther Vandenabeele, secretaris. 

Verontschuldigd: Grietje Goossens, Katrien Delodder, raadsleden. 

 De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Aanstelling en eedaflegging Ward Callewaert 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikel 19; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Ardooie van 2 januari 2019 betreffende de 
verkiezing van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad; 

Gelet op politieraadsbeslissing van 30 juni 2021 tot kennisname van het ontslag van raadslid 
Sibylle Vanhaverbeke; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Ardooie van 28 juni 2021 betreffende de 
kennisname van het ontslag van een lid van de politieraad en de verkiezing van een nieuw lid van de  
politieraad; 

Overwegende dat deze beslissing ter goedkeuring werd overgemaakt aan de bestendige deputatie die 
binnen 30 dagen na ontvangst van het dossier een uitspraak doet over de geldigheid van de verkiezing; 

Overwegende dat de verkiezing als regelmatig wordt beschouwd indien er binnen deze termijn geen 
uitspraak is gedaan; 

Gelet op de mail van de algemeen directeur van de gemeente Ardooie van 19 augustus 2021; 

Gelet op de mail van de toezichthoudende overheid van 9 september 2021 met vermelding dat de termijn 
op 6 augustus 2021 verstreken was en het dossier goedgekeurd werd door het verstrijken van de termijn; 

Overwegende dat in de opvolging van mevrouw Sibylle Vanhaverbeke als raadslid dient te worden voorzien; 

Overwegende dat de heer Ward Callewaert door de gemeente Ardooie verkozen werd tot effectief lid van 
de politieraad en bijgevolg als effectief lid kan worden aangesteld; 

Gelet op de verklaring van de heer Ward Callewaert van 22 september 2021 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 Ward Callewaert de opvolger is van mevrouw 
Sibylle Vanhaverbeke, ontslagnemend politieraadslid van de gemeente Ardooie en stelt hem aan 
als effectief lid van de politieraad van de politiezone Regio Tielt. 

Art 02 De heer Ward Callewaert legt in openbare zitting in handen van de heer Luc Vannieuwenhuyze, 
burgemeester-voorzitter, de volgende eed af: 
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“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 
het Belgisch 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. 

2 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 30 juni 2021 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 30 juni 2021. 

3 Vaststellen begrotingswijziging dienstjaar 2021 - 1+2 

De begrotingswijziging dienstjaar 2021 1+2 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 zijn 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 de bepalingen van 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 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie; 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2013 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 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 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting 2021 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 23 december 2020 houdende de vaststelling van de begroting 2021 
en vaststelling van de gemeentelijke dotaties; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 10 februari 2021 in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring van de politiebegroting dienstjaar 2021; 

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Gelet op de toelichting door de bijzondere rekenplichtige gegeven; 

Gelet op het advies van de financiële commissie van 3 september 2021; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 De gewone dienst van de begroting 2021 van de politiezone wordt gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst van de begroting 2021 wordt vastgesteld zoals in de hierna vermelde tabel: 

  



Politieraad 29/09/2021  3/13 

Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst 

 Volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

 
Verhoging 

 
+ 

 
Verlaging 

 
- 

 
Na de 

voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2019  
Resultaat begrotingsrek 2020 

0,00 
3.406.558,37 

xxxxxxxxxxxx 
3.506.427,17 

xxxxxxxxxxxxx 
0,00 

0,00 
6.912.985,54 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2020  
Definitief 

3.406.558,37 3.506.427,17 0,00 6.912.985,54 

Begrotingswijziging 2021     
Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 11.588.362,65 143.878,73 21.831,21 11.710.410,17 
Uitgaven v/h eigen dienstjaar 10.980.002,47 212.830,25 46.640,25 11.146.192,47 
Ontvangsten vorige jaren 0,00 134.374,97 0,00 134.374,97 
Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven overboekingen 3.723.600,00 40.500,00 0,00 3.764.100,00 

Geraamd resultaat van de 
begroting 2021 

-3.115.239,82 24.923,45 24.809,04 -3.065.507,33 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 3.847.478,21 

Art 02 De buitengewone dienst van de begroting 2021 van de politiezone wordt gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst van de begroting 2021 wordt vastgesteld zoals in de hierna vermelde tabel: 

Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 2 buitengewone dienst 

 Volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

 
Verhoging 

 
+ 

 
Verlaging 

 
- 

 
Na de 

voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2019 
Resultaat begrotingsrek 2020 

0,00 
0,00 

xxxxxxxxxxxxxx 
0,00 

xxxxxxxxxxxxxx 
0,00 

0,00 
0,00 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2020 
Definitief 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Begrotingswijziging 2021     
Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven v/h eigen dienstjaar 3.723.600,00 310.500,00 270.000,00 3.764.100,00 
Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 3.723.600,00 40.500,00 0,00 3.764.100,00 
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geraamd resultaat van de 
begroting 2021 

0,00 -270.000,00 270.000,00 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 0,00 

Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de hogere overheid en 
ter mededeling en uitvoering aan de korpschef, de bijzondere rekenplichtige en de 
gemeentebesturen van de politiezone. 

4 Verbouwingsproject Lichtervelde – raming budget en voorstel bestek voor ontwerp van de 
renovatie 

De politieraad, 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 juni 2020 tot aankoop van het handelspand in de Statiestraat 205 
te Lichtervelde, eigendom van SIMMO NV en geregistreerd in het kadaster onder sectie E perceelnummer 
1330/X, met het oog op het verwerven van dit pand voor de nieuwe huisvesting van de wijkdienst 
Lichtervelde; 

Overwegende dat de aankoopakte op 26 oktober 2020 werd ondertekend en de politiezone sindsdien 
eigenaar is van dit handelspand; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 21 april 2021 om een lening voor een bedrag van maximaal 
2 500 000 euro af te sluiten met projectmanagement aan gekoppeld voor het project Hille en de 
verbouwing van het wijkkantoor bestemd voor huisvesting van de wijkdienst Lichtervelde met een 
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kostenraming voor het projectmanagement van 60 500 euro voor het project Hille en 16 940 euro voor het 
project Lichtervelde; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 21 april 2021 om deze opdracht te gunnen aan Belfius 
Bank, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, 

Overwegende dat de heer Peter De Coninck door Belfius Bank werd aangesteld om beide projecten te 
begeleiden; 

Overwegende de presentatie die de projectmanager aan het politiecollege gaf op 3 september 2021 
waarbij een eerste kostenraming voorgesteld werd van 910 180,59 euro inclusief btw voor de verbouwing 
van het handelspand naar een politiekantoor en waarbij een timing vooropgesteld wordt voor de 
aanduiding van een ontwerper-architect; 

Overwegende de opdracht die het politiecollege op 3 september 2021 aan de korpschef gaf om het 
programma van eisen samen met de projectmanager te herbekijken zodat deze raming kan bijgesteld 
worden en het resultaat van deze bespreking opnieuw aan het politiecollege wordt voorgelegd; 

Gelet op het overleg van 7 september 2021 tussen de politiezone en de projectmanager dat leidde tot een 
aangepast programma van eisen met een nieuwe raming van 616 432,85 euro inclusief btw; 

Gelet op het door de projectmanager voorgelegde bestek ‘ontwerp van de renovatie van een bestaande 
commerciële ruimte tot politiekantoor te Lichtervelde’ voor de aanstelling van een architect via een 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende de toelichting die door de projectmanager werd gegeven aan het politiecollege op 
17 september 2021 betreffende het aangepaste programma van eisen, de nieuwe raming van de kosten 
voor het verbouwingsproject, de timing van het verloop van het project en het ontwerp van het bestek voor 
de aanstelling van de architect; 

Gelet op het voorgelegde bestek ‘ontwerp van de renovatie van een bestaande commerciële ruimte tot 
politiekantoor te Lichtervelde’ voor de aanstelling van een architect via een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad verleent goedkeuring aan het bestek ‘ontwerp van de renovatie van een bestaande 
commerciële ruimte tot politiekantoor te Lichtervelde’ voor de aanstelling van een architect via 
een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het 
verbouwingsproject dat door de projectmanager geraamd is op 616 432,85 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

Art 03 De uitgave te benemen op artikel 330/723-60 van de buitengewone dienst van de begroting 2021. 

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

5 Overdracht voormalige Rijkswachtwoningen Hille 128 te Zwevezele aan de politiezone – 
goedkeuring ontwerpakte 

De politieraad, 

Gelet op titel V van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus (WGP) waarbij titel V van de Nieuwe Gemeentewet toepasselijk verklaard 
werd op de lokale politiekorpsen; 

Overwegende dat de aankoop en verkoop van een onroerend goed, het aanleggen van een erfpacht, een 
vruchtgebruik of een servituut, behoort tot de bevoegdheid van de politieraad; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 december 2013 waarbij de gemeente Wingene verzocht werd om 
over te gaan tot onteigening van de gronden gelegen te Wingene, Hille 128 A tot D, waar momenteel de 
voormalige Rijkswachtwoningen gevestigd zijn, met het oog op de verwerving in functie van het 
bouwproject voor de huisvesting en de werking van de interventie Ardooie en de wijkwerking Wingene; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege op 21 augustus 2020 om zich akkoord te verklaren met het 
voorstel tot minnelijk akkoord van de Regie der Gebouwen waarbij de totale uitgave 477 991 euro bedraagt; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 16 oktober 2020 tot goedkeuring van de 
dadingsovereenkomst die vervolgens aan de Regie der Gebouwen overgemaakt werd; 
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Overwegende dat de politiezone op 8 januari 2021 van de gemeente Wingene een schrijven ontving met het 
antwoord van de Regie der Gebouwen waarbij zij volledig akkoord gaan met de tekst van dading; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Wingene van 22 februari 2021 tot goedkeuring van de 
definitieve dadingsovereenkomst; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 februari 2021 tot goedkeuring van de voorgelegde definitieve 
dadingsovereenkomst met de Regie der Gebouwen; 

Overwegende dat de politiezone op 10 september 2021 van de gemeente Wingene een ontwerp van akte 
voor de overdracht van de voormalige Rijkswachtwoningen op de site Hille 128 te Zwevezele ontving; 

Overwegende dat dit ontwerp van akte opgesteld werd door de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid die hierbij optreedt als authentificerende derde en zelf authentieke notariële akten 
opstelt; 

Overwegende dat het volgende woningen betreft: 
- Hille 128A, gekadastreerd als huis, sectie C – nummer 161/H/3 P0000; 
- Hille 128B, gekadastreerd als huis, sectie C – nummer 161/K/3 P0000; 
- Hille 128C, gekadastreerd als huis, sectie C – nummer 161/L/3 P0000; 
- Hille 128D, gekadastreerd als huis, sectie C – nummer 161/M/3 P0000; 

Overwegende dat de overdracht van deze woningen tussen de gemeente Wingene en de politiezone 
gebeurt via een verkoop waarbij de verkoopprijs 477 991 euro bedraagt;  

Overwegende dat er met de begroting 2021 een krediet van 500 000 euro voorzien is voor deze overdracht 
en de kosten die eraan verbonden zijn; 

Gelet op de voorgelegde ontwerpakte; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde ontwerp van akte voor de  
overdracht van de gemeente Wingene aan de politiezone via verkoop van de voormalige 
Rijkswachtgebouwen met adres Hille 128A, Hille 128B, Hille 128C en Hille 128D te 
8750 Zwevezele, met een verkoopprijs van 477 991 euro. 

Art 02 Het politiecollege wordt gelast het nodige te doen voor de verdere afhandeling om deze 
woningen te verwerven. 

Art 03 De uitgave voor deze aankoop te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2021 
onder artikel 330/711-57 en te financieren door overboeking. 

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

6 Gezamenlijke aankoop ANPR-server met politiezone Het Houtsche 

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 coördinator operationele steun van 7 september 2021 met voorstel om samen met 
politiezone Het Houtsche een ANPR-server aan te kopen; 

Overwegende dat uit de nota blijkt dat de politiezone momenteel over een lokale ANPR-server beschikt die 
eind 2021 niet meer zou worden ondersteund en het normaal de bedoeling was dat deze lokale server 
overbodig zou worden door de nationale server AMS maar deze overgang op zich laat wachten; 

Overwegende dat deze nationale server niet toelaat dat lokale trajectcontroles in het kader van Gas5-
handhaving worden aangesloten en ook vrachtwagensluizen op deze nationale server niet mogelijk zijn; 

Overwegende dat er voor gemeentelijke of zonale trajectcontroles een ANPR-server nodig is en de 
politiezone future proof wil zijn mochten er nog andere gemeenten willen investeren in trajectcontroles; 

Overwegende dat de politiezone Het Houtsche met hetzelfde probleem kampt en zij vragende partij zijn om 
een server gezamenlijk aan te kopen wat niet alleen de helft goedkoper is maar waarbij de prijs door het 
aansluiten van extra camera’s ook vermindert; 

Gelet op het voorstel van de coördinator operationeel beleid om samen met politiezone Het Houtsche 
gezamenlijk een server aan te kopen waarbij de info van blacklists e.d. kan worden gedeeld; 
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Overwegende dat deze server kan aangekocht worden via het raamcontract 2017 R3-043 van de federale 
politie; 

Overwegende dat de investering in de server zelf 20 757,12 euro inclusief btw bedraagt en daarnaast nog 
de kosten komen voor de licenties van het platform M3, Blacklist, Trajectcontrole en sluipverkeer 
(vrachtwagens) aan 62 532,49 euro inclusief btw per jaar waarbij tot 2026 een korting verleend wordt als 
volgt: 2021: 50%, 2022: 30%, 2023: 20%, 2024: 10%, 2025: 5%; 

Overwegende dat er bijkomend nog een verbinding dient voorzien te worden tussen de server en de 
nationale server ingevolge de verplichting opgelegd met de Wet op het politieambt waarbij er een 
installatiekost voor een VDSL-lijn bij Proximus is van 544,50 euro inclusief btw en er een maandelijks 
abonnement is van 102,92 euro inclusief btw; 

Overwegende dat de totale kosten als volgt geraamd worden: 

 

Overwegende het voorstel om de kosten 50/50 te verdelen over de beide zones; 

Overwegende dat de server fysiek in het centraal politiegebouw zal komen te staan; 

Overwegende dat er in de buitengewone dienst van de begroting 2021 onder artikel 330/742-53 een 
krediet voorzien is van 100 000 euro voor deze aankoop en dit bedrag met de begrotingswijziging 
verminderd werd naar 70 000 euro omwille van de gezamenlijke aankoop; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen om samen met politiezone Het Houtsche een ANPR-server aan te 
kopen met een jaarlijkse kostprijs zoals in de tabel hierboven vermeld. 

Art 02 De uitgave wordt benomen op artikel 330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2021. 

Art 03 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via het raamcontract 2017 R3-043 
van de federale politie. 

Art 04 Alle kosten die betreffende de aankoop van deze ANPR-server worden 50/50 verdeeld over de 
beide zones. 

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

7 Aankoop dienstvoertuig wijkdienst Lichtervelde en 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 16 augustus 2021 met voorstel tot 
aankoop van twee dienstvoertuigen voor de wijkdienst Lichtervelde en de wijkdienst Pittem; 

Overwegende dat hierbij voorgesteld wordt om twee voertuigen te vervangen: het voertuig Peugeot 307 
met nummerplaat GYY165 van de wijkdienst Lichtervelde en het voertuig Peugeot 307 met nummerplaat 
PKU935 van de wijkdienst Pittem; 

Overwegende dat beide voertuigen tot de oudste voertuigen van de politiezone behoren en het niet 
aangewezen is nog grote herstellingskosten te verrichten aan deze voertuigen; 

Overwegende dat beide voertuigen in gebruik genomen werden in 2006 waarbij het voertuig van de 
wijkdienst Lichtervelde momenteel ruim 143 000 km heeft en het voertuig van de wijkdienst Pittem ruim 
108 000 km heeft; 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

éénmalig server 20 757,13€  

jaarlijks licenties M3 31 266,24€  43 722,73€  50 025,99€  56 279,23€  59 405,86€  62 532,49€  

éénmalig

installatiekost

 verbinding VDSL-lijn 544,50€        

maandelijks  abonnement VDSL 1 235,04€     1 235,04€     1 235,04€     1 235,04€     1 235,04€     1 235,04€     

53 802,91€  44 957,77€  51 261,03€  57 514,27€  60 640,90€  63 767,53€  totaal per jaar
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Overwegende het voorstel om voor beide wijkdiensten een elektrisch voertuig aan te kopen daar dergelijk 
voertuig ideaal is voor gebruik door een wijkdienst omdat deze voertuigen niet gebruikt worden voor grote 
verplaatsingen maar overwegend binnen de grenzen van de politiezone blijven; 

Overwegende dat een aantal wijkdiensten van de politiezone al een elektrisch voertuig gebruiken en de 
ervaringen hierbij positief zijn; 

Overwegende het voorstel om voor de wijkdienst Pittem een groter model aan te kopen gezien zij al over 
een kleiner elektrisch voertuig beschikken; 

Overwegende het voorstel om voor de wijkdienst Lichtervelde eenzelfde ruimer model aan te kopen gezien 
dit hun eerste elektrische voertuig is en het andere voertuig waarover zij beschikken een kleiner model is; 

Overwegende het voorstel om beide dienstvoertuigen aan te kopen via het raamcontract van Eandis 
EAN17AL003 perceel 2.15; 

Overwegende dat het voertuig dat onder het raamcontract van Eandis EAN17AL003 perceel 2.15 valt een 
Hyundai Ioneq EV is en de leverancier Hyundai Belux, Korean Motor Company nv, Pierstraat 229 te 
2550 Kontich is; 

Overwegende dat deze overheidsopdracht toegankelijk is voor de geïntegreerde politie gestructureerd op 
twee niveaus en de politiezone hierbij rechtstreeks een bestelling kan plaatsen bij de firma die de 
overheidsopdracht van levering heeft bekomen; 

Overwegende de voorgelegde kostenraming van 80 000 euro inclusief btw voor twee dienstvoertuigen; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2021 onder 
artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 120 000 euro voor aankoop van dienstvoertuigen; 

Overwegende dat er met de begrotingswijziging 2021 door de bijkomende aankoop van twee 
interventievoertuigen in vervanging van de voertuigen die de zone via renting had, een bijkomend bedrag 
voorzien wordt van 230 000 euro waardoor er op dit artikel voor drie dienstvoertuigen en twee 
interventievoertuigen samen een krediet van 350 000 euro voorzien wordt; 

Overwegende dat er voor aankoop van de dienstvoertuigen voor de wijkdienst Lichtervelde en Pittem 
voldoende krediet voorzien wordt met de begrotingswijziging; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van twee nieuwe dienstvoertuigen, één voor de wijkdienst 
Lichtervelde en één voor de wijkdienst Pittem, geraamd op 80 000 euro inclusief btw voor beide 
voertuigen. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van de opdracht voor de aankoop van beide 
voertuigen via het raamcontract van Eandis EAN17AL003 perceel 2.15. 

Art 03 De uitgave na begrotingswijziging te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2021 
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. 

8 Aankoop aanhangwagen met grafisch ledbord 

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 de dienst verkeer van de politiezone over drie aanhangwagens met grafisch ledbord 
beschikt; 

Overwegende dat deze informatieborden zeer vaak ingezet worden voor snelheidsaanduidingen, 
snelheidsmeting, aankondigingen van wegenwerken, ongevallen, evenementen en omleidingen, enz.; 

Overwegende het verzoek van de coördinator operationele steun om over te gaan tot aankoop van een 
bijkomende aanhangwagen met grafisch ledbord gelet op het veelvuldige gebruik van deze 
informatieborden; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2021 onder 
artikel 330/744-51 een krediet voorzien is van 40 000 euro voor aankoop van een infokar en deze aankoop 
gefinancierd kan worden met middelen uit het verkeersveiligheidsfonds; 
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Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 14 juli 2021; 

Gelet op het voorgelegde bestek en de raming van 40 000 euro inclusief btw; 

Gelet op de voorgestelde gunningswijze namelijk onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Gelet op de voorgestelde lijst met uit te nodigen leveranciers voor prijsofferte nl: 
- Ledlite nv, Bergstraat 41, 3945 Ham 
- Q-Lite bvba, Wiekenweg 13, 2387 Baarle – Hertog 
- Krycer bvba, Oude Brusselstraat 48, 1740 Ternat; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan het bestek voor aankoop van een aanhangwagen met grafisch 
ledbord, geraamd op 40 000 euro inclusief btw en met voorgestelde lijst leveranciers. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van de opdracht na onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 

Art 03 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2021 onder artikel 330/744-51. 

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

9 Leveren brandstoffen 2022 - 2024 

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 de levering van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de zone 
afgesloten met de firma Power afloopt op 31 december 2021 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 en het jaarlijkse brandstofverbruik als volgt werd geraamd: 
- diesel: ± 29 000 liter, 
- benzine: ± 18 000 liter, 
- ad blue:  ± 210 liter, 
- CNG: ± 2 100 kilogram; 

Overwegende dat in het bestek voorzien is dat de leverancier minstens over drie leveringspunten moet 
beschikken geografisch verspreid binnen de zone en er ook ’s nachts en tijdens de weekends moet getankt 
kunnen worden; 

Gelet op het voorstel van het diensthoofd personeel en logistiek van 10 september 2021 betreffende het 
leveren van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de politiezone van 2022 tot en met 2024 met 
voorgelegd bestek en een kostenraming van 180 000 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 2022 en geraamd op 
180 000 euro inclusief btw voor drie jaar.  

Art 02 Deze uitgave te benemen op artikel 330/127-03 van de gewone dienst van de begrotingen 2022-2024. 

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. 

10 Vacant verklaren van 1 functie inspecteur interventie 

De politieraad, 
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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; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 december 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid 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 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 21 april 2021 tot wijziging van de personeelsformatie en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 25 mei 2021; 

Oorzaak van de personeelsbehoefte 
Overwegende dat de politiezone op 2 augustus 2021 een schrijven van de Federale Politie ontving 
betreffende de aanwijzing bij mobiliteit van een inspecteur interventie ingevolge haar kandidaatstelling voor 
de betrekking bij de Federale Politie – WPR WVL – Verkeerspost Jabbeke; 

Overwegende dat betrokkene deze betrekking op 2 augustus 2021 aanvaardde waardoor deze mobiliteit 
uitwerking heeft op 1 november 2021; 

Overwegende dat betrokkene sinds 1 mei 2015 inspecteur interventie is; 

Overwegende dat de functie van inspecteur interventie op 22 maart 2021 al intern vacant verklaard werd 
waarbij er geen kandidaten waren;  

Overwegende dat er tijdig in haar vervanging dient voorzien te worden door deze functie via mobiliteit 
vacant te verklaren; 

Overwegende het voorstel om één betrekking van inspecteur interventie voor interventie Tielt via mobiliteit 
vacant te verklaren; 

Invloed op de personeelsformatie 
Overwegende dat de samenstelling van het operationeel kader volgens de huidige personeelsformatie 
bepaald is op 5 officieren, 22 hoofdinspecteurs en 77 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 
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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 september 2021 in voltijdse equivalenten (VTE) uitgedrukt 94,4 operationele personeelsleden bedraagt 
en als volgt is verdeeld: 5 VTE officieren, 19 VTE hoofdinspecteurs en 70,4 VTE inspecteurs (m.i.v. de 
leden CIC en WPS);  

Overwegende dat de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, 
vierdagenweek) op 1 september 2021 in het middenkader 1 VTE en in het basiskader 0,6 VTE bedraagt; 

Overwegende dat de effectieve personeelsbezetting, met inbegrip van de geblokkeerde capaciteit inzake 
de stelsels arbeidstijdvermindering, op 1 september 2021 als volgt ingevuld is: 5 officieren, 20 
hoofdinspecteurs en 71 inspecteurs (inclusief 1 INP CIC en 1 INP WPS); 

Overwegende dat de personeelsformatie voorziet in 77 inspecteurs (waarvan 2 als zonale reserve indien er 
loonmassa vrijkomt) aangevuld met 1 inspecteur CIC en 1 gedetacheerd inspecteur WPS boven op de 
formatie; 

Overwegende dat de zonale reserve momenteel niet aangewend is omdat er geen loonmassa vrij is; 

Overwegende dat aldus 77 inspecteurs kunnen ingevuld worden (77 formatie +1 INP cic +1 opleider WPS -
2 niet aangewende zonale reserve); 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 21 april 2021 tot vacantverklaring van een functie inspecteur 
interventie voor interventie Tielt en deze functie op heden nog niet is ingevuld (71+1=72);  

Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 juni 2021 tot vacantverklaring van drie functies inspecteur 
interventie en deze functies op heden nog niet zijn ingevuld (72+3=75);  

Gelet op de politieraadsbeslissing van 21 april 2021 tot wijziging van de personeelsformatie waarbij twee 
bijkomeden functies van inspecteur verkeer voorzien werden en deze functies op heden nog niet zijn 
ingevuld (75+2=77); 

Overwegende dat het dus mogelijk is om 1 inspecteur op de formatie in te vullen om het personeelslid dat 
de politiezone op 1 november 2021 via mobiliteit verlaat te vervangen; 

Openstellen van de vacature en selectie 
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 het hier geen gespecialiseerde betrekking 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;  
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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 drie functies voor inspecteur interventie met de politieraad van 
23 oktober 2019 en het voorstel om voor deze functie geen voorrang toe te kennen zoals voorzien in artikel 
VI.II.12 bis RP Pol; 

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

Overwegende dat de vervanging van het personeelslid dat de politiezone op 1 november 2021 via 
mobiliteit verlaat, ingevolge de termijnen van de mobiliteit, ten vroegste op 1 maart 2022 zal gebeuren; 

Gelet op voorgaande kan de aanwerving van één inspecteur ter vervanging van het personeelslid dat 
mobiliteit maakt, gebeuren binnen de kredieten die voorzien zijn op de personeelsbegroting 2021; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 30 augustus 2021 met voorstel om één niet 
gespecialiseerde betrekking van inspecteur interventie voor interventie Tielt vacant te verklaren, in eerste 
instantie via de klassieke mobiliteit en indien dit vruchteloos blijkt, de niet ingevulde betrekking 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 
interventie Tielt in eerste fase via mobiliteit en indien dit vruchteloos blijkt in tweede fase via 
aspirantenmobiliteit vacant te verklaren. 

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. 

11 Vervanging diensthoofd logistiek via vervangingsovereenkomst 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikel 56; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de 
etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen 
inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in 
de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen 
meer bepaald artikel 2.2.3; 

Overwegende dat de vervanging van afwezige titularissen niet beschouwd wordt als betrekkingen bedoeld 
in artikel I.I.1,13° RP Pol en dit inhoudt dat de rekruterings-, selectie- en wervingsprocedure RP Pol daarop 
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niet toepasselijk is dus ook geen mobiliteit vóór aanwerving, geen bekendmaking van het vacante ambt in 
het Belgisch Staatsblad en geen verplichte selectieproef bij DRP waarbij elk politiekorps dus autonoom kan 
aanwerven; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15quater van 29 januari 2003 betreffende verduidelijkingen inzake de 
toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in 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 7 leden administratief en logistiek personeel (CALog) bepaalt; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimale effectief van het operationeel 
en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie waarbij expliciet bepaald werd dat het 
CALog-kader op korte termijn ging moeten evolueren tot 15 à 20 % van het operationele kader; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de 
organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg, 
waarbij de minimale CALog-norm van 16 % van het operationele kader vooropgesteld wordt; 

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 21 april 2021 tot wijziging van de personeelsformatie en de 
goedkeuring door de toezichthoudende overheid op 25 mei 2021; 

Overwegende dat de formatie van het administratief en logistiek personeel als volgt werd vastgelegd: 
1 adviseur klasse 3 (CALog niveau A), 5 consulenten (CALog niveau B) waarvan 1 boekhouder en 1 ICT 
consulent, 10 assistenten (CALog niveau C) waarvan 1 ICT assistent en 1 vakman (CALog niveau D); 

Overwegende dat met de huidige personeelsformatie binnen de coördinatie beleid en middelen volgende 
capaciteit voorzien is voor de dienst personeel en logistiek: 
- een diensthoofd personeel, consulent - CALog niveau B; 
- een diensthoofd logistiek, consulent - CALog niveau B; 
- een assistent logistiek, assistent - CALog niveau C; 
- een assistent personeel, assistent - CALog niveau C – halftijds (19u/week) contractueel; 

Gelet op de aanvraag van consulent Cindy Janssens van 13 november 2020 om een afwezigheid van 
lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden te genieten voor twee jaar vanaf 1 maart 2021; 

Gelet op artikel VIII.I.1 van het KB van 30 maart 2001 waarbij de korpschef de bevoegde overheid is voor 
toekenning van deze afwezigheid; 

Gelet op de beslissing van de korpschef van 17 november 2020 om, ingevolge haar verzoek, een 
afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden toe te kennen aan consulent 
Cindy Janssens voor twee jaar vanaf 1 maart 2021; 

Overwegende dat consulent Cindy Janssens een statutair personeelslid is binnen het CALog niveau B van 
de politiezone, zij tot 1 maart 2021 werkzaam was op de dienst personeel en logistiek in de functie van 
diensthoofd personeel en logistiek en zij in hoofdzaak het logistieke luik van de functie vervulde; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 23 december 2020 tot aanwerving van mevrouw Yasmine Vanthomme 
als diensthoofd personeel en logistiek met een vervangingsovereenkomst voor de duur van de afwezigheid 
van consulent Cindy Janssens; 

Overwegende dat Yasmine Vanthomme haar functie als diensthoofd personeel en logistiek op 1 maart 2021 
heeft opgenomen; 

Overwegende dat er, gezien de nood aan bijkomende technische specialisatie in de administratieve 
ondersteuning, met de wijziging van de personeelsformatie op 21 april 2021 een nieuwe functie niveau B 
voor de personeelsdienst werd voorzien om een efficiënt personeelsbeheer en een actieve en adequate 
ondersteuning van de medewerkers die het slachtoffer worden van arbeidsongevallen en/of gewelddaden 
tegen de politie mogelijk te maken; 
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Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 juni 2021 betreffende het vacant verklaren van een betrekking van 
diensthoofd personeel (CALog niveau B) in eerste instantie via dringende externe werving; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 september 2021 tot aanwerving van consulent Yasmine Vanthomme 
voor de functie van diensthoofd personeel via dringende externe werving; 

Overwegende dat consulent Yasmine Vanthomme via externe werving deelnam aan de selectieprocedure voor 
de functie van diensthoofd personeel en haar huidige vervangingsovereenkomst beëindigd wordt gezien  zij 
aangenomen wordt als diensthoofd personeel met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur; 

Overwegende de noodzaak om de functie van diensthoofd logistiek in te vullen en consulent 
Cindy Janssens in haar functie te vervangen om de continuïteit in de dienst logistiek te garanderen en het 
hierbij aangewezen is te werken met een vervangingsovereenkomst voor de duur van de afwezigheid van 
de titularis, Cindy Janssens, die nog afwezig is tot uiterlijk 1 maart 2023; 

Overwegende dat hierbij voorgesteld wordt om deze functie in te vullen via een vervangingsovereenkomst op 
voltijdse basis in het CALog niveau B met toekenning van de loonschaal BB1 waarbij de totale loonkost inclusief 
patronale bijdragen kan geraamd worden op 3 750 euro per maand; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de selectie te houden door middel van een niet gestructureerd 
interview met de kandidaten waarbij er afhankelijk van het aantal inschrijvingen voorafgaand en eliminerend een 
cognitieve proef kan georganiseerd worden; 

Overwegende dat dit interview afgenomen zal worden door de korpschef of de door hem aangewezen officier of 
personeelslid van niveau A van de zone, bijgestaan door de coördinator beleid en middelen, de consulent beleid 
en middelen en een secretaris; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus (WGP), meer bepaald artikel 56, benoemt of werft de politieraad de leden van de lokale politie aan 
en kan de politieraad, per lopende legislatuur, die bevoegdheid delegeren aan het politiecollege; 

Overwegende dat, gelet op de dringendheid voor invulling van deze functie, voorgesteld wordt om deze 
mogelijkheid tot delegatie voor te stellen aan de politieraad waarbij een delegatie aan het politiecollege verzocht 
wordt voor de aanwerving van het personeelslid zodat tijdig in de vervanging van de titularis kan worden 
voorzien;  

Overwegende dat deze beslissing vervolgens in de eerstvolgende politieraad ter kennisgeving en bekrachtiging 
kan worden voorgelegd; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 14 september 2021; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om de functie van diensthoofd logistiek (CALog niveau B) via externe 
contractuele werving met vervangingsovereenkomst vacant te verklaren. 

Art 02 Er kan voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen eliminerend een cognitieve proef georganiseerd worden. 

Art 03 De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
- de korpschef of de door hem aangewezen officier of personeelslid Calog niveau A, voorzitter; 
- de coördinator beleid en middelen; 
- de consulent beleid en middelen; 
- een secretaris zonder stemrecht. 
Bij verhindering van één van de leden duidt de korpschef een vervanger aan. 

Art 04 Er wordt een delegatie verleend aan het politiecollege om de door de selectiecommissie 
voorgedragen kandidaat aan te werven met een vervangingsovereenkomst voor de duur van de 
afwezigheid van de titularis. Deze beslissing wordt op de volgende politieraad bekrachtigd. 

Art 05 Aan de titularis wordt een vervangingsovereenkomst (voltijds) aangeboden in het CALog niveau B met 
loonschaal BB1. 

Art 06 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef en de 
coördinator beleid en middelen. 

GEHEIME ZITTING 

12 Aanwerving van 1 hoofdinspecteur lokale recherche 

13 Aanwerving van 1 diensthoofd personeel  

14 Aanduiden plaatsvervangend secretaris politieraad 


