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POLITIEZONE REGIO TIELT 
ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 16 FEBRUARI 2022 - VERSLAG 

Aanwezig: Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester-voorzitter; Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, 
Ivan Delaere, Greet De Roo, Lieven Huys, burgemeesters; 
Gino Deceuninck, Mario Devroe, Steven Kindt, Johan Vandenbussche, Guido Vanwalleghem, Arne Min Jou, 
William Coppens, Vincent Byttebier, Grietje Goossens, Henk Mauws, Roos Tack, Stefaan Ver Eecke, 
Veerle Vervaeke, Jens Danneels, Katrien Delodder, Sandra Ketels, Stijn Van Maele, leden; 
Claude Vandepitte, korpschef; 
Günther Vandenabeele, secretaris. 

Verontschuldigd: Ward Callewaert, Andres Vandewalle, raadsleden. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 22 december 2021 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 22 december 2021. 

2 Kennisname ontslag politieraadslid 

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 de mail van raadslid Klaas Carrette van 24 december 2021 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 Klaas Carrette 
als lid van de politieraad; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Klaas Carrette als politieraadslid van de 
politiezone Regio Tielt namens de stad Tielt. 

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

3 Aanstelling en eedaflegging Roos Tack 

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 21bis; 

Gelet op het besluit van 3 januari 2019 van de gemeenteraad van Tielt 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 Tielt door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 31 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 stad Tielt; 

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; 
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Gelet op het door raadslid Klaas Carrette ingediende ontslag op 24 december 2021 met onmiddellijke ingang; 

Overwegende dat in de opvolging van de heer Klaas Carrette als raadslid dient te worden voorzien; 

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

Gelet op de verklaring van mevrouw Roos Tack van 18 januari 2022 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 Roos Tack de opvolger is van de heer Klaas Carrette, 
ontslagnemend politieraadslid van de stad Tielt in de politiezone Regio Tielt en stelt haar aan als 
effectief lid van de politieraad van politiezone Regio Tielt. 

Art 02 Mevrouw Roos Tack legt in openbare zitting in handen van heer Luc Vannieuwenhuyze, 
burgemeester-voorzitter, de volgende eed af: 

“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 de 
eedaflegging wordt het raadslid als aangesteld verklaard door de voorzitter. 

Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de stad Tielt, het 
betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

4 Kennisname ontslag politieraadslid 

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 de mail van raadslid Stijn Vandenhende van 16 januari 2022 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 Stijn Vandenhende 
als lid van de politieraad; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Stijn Vandenhende als politieraadslid van 
de politiezone Regio Tielt namens de gemeente Pittem. 

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

5 Aanstelling en eedaflegging Arne Min Jou 

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 21bis; 

Gelet op het besluit van 4 januari 2019 van de gemeenteraad van Pittem 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 Pittem door de bestendige deputatie geldig werd verklaard op 7 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 Pittem; 

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 Stijn Vandenhende ingediende ontslag op 16 januari 2022 met onmiddellijke ingang; 

Overwegende dat in de opvolging van de heer Stijn Vandenhende als raadslid dient te worden voorzien; 
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Overwegende dat er geen opvolger voor raadslid Stijn Vandenhende voorzien is; 

Overwegende dat wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken 
van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die 
de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één 
of meer kandidaat-opvolgers kunnen voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, 
de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Pittem van 7 februari 2022 waarbij de heer Arne Min Jou 
wordt afgekondigd als opvolger van de heer Stijn Vandenhende en als effectief lid van de politieraad; 

Overwegende dat de heer Arne Min Jou als effectief lid kan worden aangesteld; 

Gelet op de verklaring van de heer Arne Min Jou van 10 februari 2022 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 Arne Min Jou de opvolger is van de heer Stijn Vandenhende, 
ontslagnemend politieraadslid van de gemeente Pittem in de politiezone Regio Tielt en stelt hem 
aan als effectief lid van de politieraad van politiezone Regio Tielt. 

Art 02 De heer Arne Min Jou legt in openbare zitting in handen van heer Luc Vannieuwenhuyze, 
burgemeester-voorzitter, de volgende eed af: 

“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 de 
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 
Pittem, het betrokken politieraadslid, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige. 

6 Kennisgeving goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2020 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus inzonderheid artikels 34,77 en 78; 

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 28bis van 23 december 2002 betreffende de aanvullende 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2003 en een onderrichting voor het opmaken 
van de politierekening 2002 ten behoeve van de politiezone; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 van de 
politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 van 17 maart 2005 en PLP 38 bis van 5 oktober 2005 
betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 30 juni 2021 tot vaststelling van de begrotingsrekening 2020, de 
balans per 31 december 2020 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2020 van de politiezone; 

Gelet op de beslissing van 25 januari 2022 van de gouverneur van West-Vlaanderen in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring en definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2020, de 
balans per 31 december 2020 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2020; 

Overwegende dat het past dat deze goedkeuring ter kennis wordt gebracht van de politieraadsleden; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van de beslissing van 25 januari 2022 van de gouverneur van West-
Vlaanderen, uit hoofde van het specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring van de 
begrotingsrekening 2020, de balans per 31 december 2020 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2020 zoals vastgesteld door de politieraad van 30 juni 2021. 

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

7 Aanwerving diensthoofd gerechtelijk bureel 

8 Aanwerving en benoeming diensthoofd personeel 

9 Aanwerving en benoeming assistent verkeer 

10 Aanwerving assistent verkeer GAS 5 

11 Aanwerving en wijziging rechtspositie vakman 

12 Meeneembare geldelijke anciënniteit voorafgaande diensten onthaalmedewerker 

13 Meeneembare geldelijke anciënniteit voorafgaande diensten assistent verkeer 

14 Toekenning blijvende invaliditeit 

15 Toekenning blijvende invaliditeit 

16  Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering inspecteur wijkwerking 

Varia 

Raadslid Vincent Byttebier deelt mee dat er overmorgen een wijziging is van de coronamaatregelen, in 
bijzonder betreffende het sluitingsuur in de horeca en vraagt of er hiervoor begeleiding van de politie 
voorzien is om alles in goede banen te leiden. 

De korpschef antwoordt dat de politiezone hiervoor op vrijdagnacht en op zaterdagnacht extra mensen heeft 
voorzien om dit te begeleiden.  

 


