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POLITIEZONE REGIO TIELT 
ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022 - VERSLAG 

Aanwezig: Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester-voorzitter; Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, 
Denis Fraeyman, Greet De Roo, Lieven Huys, burgemeesters; 
Ward Callewaert, Gino Deceuninck, Mario Devroe (vanaf punt 2), Steven Kindt, Guido Vanwalleghem, 
Andres Vandewalle, Arne Min Jou, Vincent Byttebier, Grietje Goossens, Henk Mauws, Roos Tack, 
Stefaan Ver Eecke, Veerle Vervaeke, Jens Danneels, Katrien Delodder, Sandra Ketels, Stijn Van Maele, 
raadsleden; 
Claude Vandepitte, korpschef; 
Günther Vandenabeele, secretaris. 

Verontschuldigd: Johan Vandenbussche, William Coppens, raadsleden. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 29 juni 2022 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 29 juni 2022. 

2 Begrotingswijziging dienstjaar 2022 – 1+2 

De begrotingswijziging 2022 wordt door de bijzondere rekenplichtige voorgesteld aan de hand van een 

presentatie. 

Burgemeester Callens vraagt wat de oorzaak is van het hoge bedrag van de stijging van het resultaat 2021. 

De bijzondere rekenplichtige antwoordt dat dit de overdracht van het voorziene budget voor het project Hille 
betreft gezien het project niet gegund werd in 2021. 

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 betreffende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de lokale politie (ARPC); 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 betreffende 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 
betreffende 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; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting 2022 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 22 december 2021 betreffende de vaststelling van de begroting 2022 
en vaststelling van de gemeentelijke dotaties; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 16 februari 2022 in het kader van het 
specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring van de politiebegroting dienstjaar 2022; 

Gelet op de toelichting door de bijzondere rekenplichtige gegeven; 

Gelet op het advies van de financiële commissie van 16 september 2022; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 De gewone dienst van de begroting 2022 van de politiezone wordt gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst van de begroting 2022 wordt vastgesteld zoals in de hierna vermelde tabel: 

Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst 

 Volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

 
Verhoging 

 
+ 

 
Verlaging 

 
- 

 
Na de 

voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2020  
Resultaat begrotingsrek 2021 

0,00 
3.847.478,21 

xxxxxxxxxxxx 
3.455.576,53 

xxxxxxxxxxxxx 
0,00 

0,00 
7.303.054,74 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2021  
Definitief 

3.847.478,21 3.455.576,53 0,00 7.303.054,74 

Begrotingswijziging 2022     
Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 11.511.649,84 263.387,09 0,00 11.775.036,93 
Uitgaven v/h eigen dienstjaar 11.695.141,98 421.545,00 0,00 12.116.686,98 
Ontvangsten vorige jaren 0,00 407.244,19 0,00 407.244,19 
Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven overboekingen 3.343.080,00 0,00 17.500,00 3.325.580,00 

Geraamd resultaat van de 
begroting 2022 

-3.526.572,14 249.086,28 17.500,00 -3.259.985,86 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 4.043.068,88 

Art 02 De buitengewone dienst van de begroting 2022 van de politiezone wordt gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst van de begroting 2022 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. 2020 
Resultaat begrotingsrek 2021 

0,00 
0,00 

xxxxxxxxxxxxxx 
1.500.000,00 

xxxxxxxxxxxxxx 
0,00 

0,00 
1.500.000,00 

Alg. resultaat begrotingsrek. 2021 
Definitief 

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

Begrotingswijziging 2022     
Ontvangsten v/h eigen dienstjaar 382.420,00 0,00 0,00 382.420,00 
Uitgaven v/h eigen dienstjaar 3.725.500,00 1.502.500,00 20.000,00 5.208.000,00 
Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 3.343.080,00 0,00 17.500,00 3.325.580,00 
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geraamd resultaat van de 
begroting 2022 

0,00 -1.502.500,00 2.500,00 -1.500.000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 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. 
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3 Verbouwingsproject Lichtervelde – goedkeuring bestek 

Architect Thierry Logier (Logica architectuur bvba ) geeft een stand van zaken over het verbouwingsproject 
Lichtervelde en stelt het bestek voor. 

Burgemeester Callens vraagt in hoever we met dit project up-to-date zijn inzake elektriciteitsverbruik. 

De architect antwoordt dat er met een geothermische warmtepomp gewerkt wordt en er ook zonnepanelen 
voorzien zijn wat er samen voor zorgt dat we ruimschoots kunnen besparen op energie. 

Raadslid Steven Kindt vraagt of er voldoende budget voorzien werd met de begrotingswijziging gezien er 
maar 500 000 euro ingeschreven is en de raming 595 690,40 euro is. 

De korpschef antwoordt dat de laatste raming pas gekend was na de opmaak van de begrotingswijziging 
maar dat het nodige budget zal voorzien worden bij de opmaak van de begroting 2023.   

De politieraad, 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 september 2021 tot goedkeuring van het bestek ‘ontwerp van de 
renovatie van een bestaande commerciële ruimte tot politiekantoor te Lichtervelde’ voor de aanstelling van 
een architect volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
en een raming van 616 432,85 euro (inclusief btw, erelonen, bouwkost, etc.); 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 22 december 2021 betreffende de gunning van de opdracht 
voor de aanstelling van een architect voor het ontwerp van de renovatie van een bestaande commerciële 
ruimte tot politiekantoor te Lichtervelde na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking aan Logica architectuur bvba (Thierry Logier), Sint-Niklaasstraat 8 te 8600 Diksmuide met 
een ereloonpercentage van 9 % voor het deel architectuur, stabiliteit, technieken, vaste inrichting, 
signalisatie en omgevingsaanleg en een ereloonpercentage van 1 % voor het deel EPB-verslaggeving; 

Overwegende dat de waarde van de werken op dat ogenblik door de architect geraamd werd op 363 914,51 
euro exclusief btw (440 336,56 euro inclusief btw); 

Overwegende dat de politieraad op 18 mei 2022 kennis neemt van ontwerp voor de verbouwing van de 
commerciële ruimte tot politiekantoor voor de toekomstige huisvesting van de wijkdienst Lichtervelde waarbij 
het budget voor deze verbouwing geraamd wordt op 373 852,32 euro exclusief btw (452 361,31 inclusief btw); 

Gelet op het door Logica architectuur bvba voorgelegde bestek ‘renovatie van een bestaand kantoor tot 
politiekantoor’ met inbegrip van:  
- het plan bestaande toestand, nieuwe toestand en grondplan, 
- de meetstaat van de ruwbouw, elektriciteit en GVAC, 
- raming totaal, 
- het bestek van de ruwbouw, elektriciteit en HVAC, 
- raming van de ruwbouw, elektriciteit en HVAC, 
- plannen riolering, elektriciteit, sanitair, ventilatie en verwarming; 

Overwegende dat de kostenraming door Logica architectuur bvba bepaald werd op 492 306,12 euro 
exclusief btw (595 690,40 euro inclusief btw); 

Gelet op de voorgestelde gunningswijze namelijk openbare procedure met publicatie via e-notification; 

Gelet op de nota van het diensthoofd logistiek van 13 september 2022; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2022 onder 
artikel 330/722-60 een krediet is van 500 000 euro voor dit verbouwingsproject en de bijzonder 
rekenplichtige ter zitting meedeelt dat dit bedrag bij de begroting van 2023 opgetrokken zal moeten worden 
tot 600 000 euro plus marge voor onvoorziene omstandigheden of werken; 

Overwegende de toelichting die door Logica architectuur bvba ter zitting werd gegeven; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan het bestek ‘renovatie van een bestaand kantoor tot politiekantoor’ 
voor het verbouwingsproject Lichtervelde geraamd op 595 690,40 euro inclusief btw. 

Art 02 Deze opdracht zal gegund worden via openbare procedure met publicatie via e-notification. 

Art 03 Het politiecollege te gelasten het nodige te doen voor gunning van de opdracht. 
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Art 04 De uitgave wordt benomen op artikel 330/722-60 van de buitengewone dienst van de begroting 2022. 

Art 05 De politieraad beslist om bij de begroting van 2023 het budget op te trekken tot 600 000 euro plus 
marge voor onvoorziene omstandigheden of werken en geeft toestemming aan het politiecollege 
om de opdracht toe te wijzen in afwachting van de vaststelling van de begroting 2023. 

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

4 Aankoop nieuw dienstvoertuig commando en steundienst 

Raadslid Veerle Vervaeke merkt op dat de leverancier een garage in Lokeren betreft en vraagt of het 
onderhoud van dit voertuig (en ook van de voertuigen voorzien in punten 5 en 6) dan ook in deze garage 
moet gebeuren. 

De korpschef antwoordt dat het onderhoud in de plaatselijke garage zal gebeuren, de vermelde garage in 
het raamcontract verzorgt enkel de aflevering. 

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 commando en steundienst momenteel over 7 dienstvoertuigen beschikt waaronder een 
lichte vrachtwagen; 

Gelet op de nota van het diensthoofd logistiek van 13 juli 2022 waarbij de vervanging van het voertuig 
Nissan Qashqai voorgesteld wordt gezien dit voertuig 12 jaar oud is, 220 643 km op de teller heeft en de 
rijprestaties en het rijcomfort van dit voertuig sterk afgenomen zijn; 

Overwegende dat dit voertuig één van de oudste voertuigen in het wagenpark van de zone is; 

Gelet op het verzoek van de coördinator beleid en middelen om dit voertuig te vervangen; 

Overwegende dat de vervanging van dit voertuig, omwille van verminderde rijprestaties en rijcomfort en de 
kans op grote herstellingskosten opgenomen werd in het investeringsprogramma van de begroting 2022; 

Overwegende het voorstel om een nieuw dienstvoertuig aan te kopen via het raamcontract van de Federale 
Politie Procurement 2021 R3 024 perceel 15; 

Overwegende dat onder raamcontract Procurement 2021 R3 024 perceel 15 het voertuig Ford Focus 
Connected valt en de leverancier Garage Neyt BV, Gentse steenweg 39 te 9160 Lokeren is; 

Overwegende dat de overheidsopdrachten afgesloten door de Federale Politie 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; 

Gelet op de voorgelegde kostenraming van 32 000 euro inclusief btw en politie-ombouw voor een anoniem 
voertuig; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2022 onder 
artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 135 000 euro voor aankoop van drie dienstvoertuigen en er 
nog voldoende krediet beschikbaar is; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de commando en 
steundienst geraamd op 32 000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via het raamcontract van de 
Federale Politie Procurement 2021 R3 024 perceel 15. 

Art 03 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2022 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. 

5 Herneming aankoop nieuw dienstvoertuig commando en steundienst 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 juni 2022 tot aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de 
commando en steundienst geraamd op 40 000 euro inclusief btw via het raamcontract van de Federale 
Politie Procurement 2021 R3 032 perceel 44; 

Overwegende dat onder raamcontract Procurement 2021 R3 032 perceel 44 het voertuig Volvo XC40 valt en 
de leverancier Volvo Car Belgium, John Kennedylaan 25 te 9000 Gent is; 

Gelet op de nota van het diensthoofd logistiek van 6 september 2022 waaruit blijkt dat bij het opvragen van 
de definitieve offerte aan de leverancier Volvo Car Belgium dat het voertuig Volvo XC40 niet langer 
weerhouden werd in het raamcontract; 

Overwegende dat de markt bijgevolg opnieuw geconsulteerd werd om een passend voertuig aan te kopen 
voor de commando en steundienst; 

Overwegende het voorstel om een nieuw dienstvoertuig aan te kopen via het raamcontract van de Federale 
Politie Procurement 2021 R3 024 perceel 14; 

Overwegende dat onder raamcontract Procurement 2021 R3 024 perceel 14 het voertuig Ford Puma valt en 
de leverancier Garage Neyt BV, Gentse Steenweg 39 te 9160 Lokeren is; 

Overwegende dat de overheidsopdrachten afgesloten door de Federale Politie toegankelijk zijn voor de 
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus en de Lokale Politiezones hierbij rechtstreeks 
bestellingen kunnen plaatsen bij de firma’s die de overheidsopdracht van levering hebben bekomen; 

Gelet op de voorgelegde kostenraming van 40 000 euro inclusief btw en met politie-ombouw voor een 
anoniem voertuig; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2022 na 
begrotingswijziging onder artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 125 000 euro voor aankoop van drie 
dienstvoertuigen en er nog voldoende krediet beschikbaar is; 

BESLUIT: 

Art 01 De beslissing van 29 juni 2022 tot aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de commando en 
steundienst geraamd op 40 000 euro inclusief btw via het raamcontract van de Federale Politie 
Procurement 2021 R3 032 perceel 44 wordt ingetrokken gezien het voertuig niet meer 
beschikbaar is. 

Art 02 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de commando en 
steundienst geraamd op 40 000 euro inclusief btw. 

Art 03 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via het raamcontract van de 
Federale Politie Procurement 2021 R3 024 perceel 14. 

Art 04 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2022 onder artikel 330/743-52. 

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

6 Aankoop nieuw dienstvoertuig lokale recherche 

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 lokale recherche momenteel over 3 dienstvoertuigen beschikt; 

Gelet op de nota van het diensthoofd logistiek van 9 september 2022 waarbij de vervanging van het voertuig 
Volvo S40 van de lokale recherche voorgesteld wordt gezien dit voertuig 11 jaar oud is, 211 000 km op de 
teller heeft en de rijprestaties en het rijcomfort van dit voertuig sterk afgenomen zijn; 

Overwegende dat dit voertuig één van de oudste voertuigen in het wagenpark van de zone is; 

Gelet op het verzoek van de coördinator gerechtelijke politie om dit voertuig te vervangen; 

Overwegende dat de vervanging van dit voertuig, omwille van verminderde rijprestaties en rijcomfort en de 
kans op grote herstellingskosten opgenomen werd in het investeringsprogramma van de begroting 2022; 

Overwegende het voorstel om een nieuw dienstvoertuig aan te kopen via het raamcontract van de Federale 
Politie Procurement 2021 R3 029 perceel 44; 
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Overwegende dat onder raamcontract Procurement 2021 R3 029 perceel 44 het voertuig Volkswagen 
Tiguan Life valt en de leverancier D’Ieteren Automotive SA, Maliestraat 50 te 1050 Brussel is; 

Overwegende dat de overheidsopdrachten afgesloten door de Federale Politie toegankelijk zijn voor de 
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus en de Lokale Politiezones hierbij rechtstreeks 
bestellingen kunnen plaatsen bij de firma’s die de overheidsopdracht van levering hebben bekomen; 

Gelet op de voorgelegde kostenraming van 45 000 euro inclusief btw en politie-ombouw voor een anoniem 
voertuig; 

Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2022 na 
begrotingswijziging onder artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 125 000 euro voor aankoop van drie 
dienstvoertuigen en er nog voldoende krediet beschikbaar is; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de lokale recherche 
geraamd op 45 000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de gunning van deze opdracht via het raamcontract van de 
Federale Politie Procurement 2021 R3 029 perceel 44. 

Art 03 De uitgave te benemen op de buitengewone dienst van de begroting 2022 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. 

7 Delegatie voor aanwerving en benoeming 

De korpschef licht dit punt kort toe en deelt mee dat mensen die kandideren, dit doen op verschillende 
plaatsen en het dus van belang is om snel na een selectie de kandidaat zekerheid te bieden. Momenteel 
dient de politieraad afgewacht te worden waardoor er soms veel tijd verstrijkt. Andere politiezones maken 
ook gebruik van een delegatie om snel te kunnen aanwerven. 

Raadslid Katrien Delodder vraagt of de mededelingen dan voorzien zijn in de politieraad. 

KC bevestigt dit. 

Raadslid Veerle Vervaeke vraagt waarom deze aanpassing er nu pas komt gezien de basiswet van 1998 
dateert. 

De korpschef antwoordt er de laatste jaren een gebrek aan kandidaten is en het probleem om mensen tijdig 
aan te werven echt dringend wordt.  

De politieraad, 

Gelet op de wet diverse bepalingen Binnenlandse Zaken van 21 december 2013 werd artikel 56 van de wet 
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
gewijzigd; 

Overwegende dat artikel 56 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 de mogelijkheid 
aan de politieraad biedt om, per lopende legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van 
de leden van het personeel in de politiezone te delegeren naar het politiecollege; 

Overwegende dat het politiecollege de betrokken personeelsleden evenwel enkel kan benoemen of 
aanwerven als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de selectieprocedure inhoudt; 

Overwegende dat, indien men wenst af te wijken van de na de selectieprocedure opgestelde rangorde, de 
benoeming of de aanwerving nog steeds door de politieraad moet gebeuren; 

Overwegende dat de delegatie enkel geldt voor de benoeming of aanwerving van personeelsleden van het 
administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het 
middenkader; 

Overwegende dat de politieraad bevoegd blijft voor de benoeming of aanwerving van de leden van het 
officierskader (commissarissen en hoofdcommissarissen); 

Overwegende dat dergelijk delegatiebesluit beperkt geldig is in de tijd en de politieraad dit delegatiebesluit 
per legislatuur dient te hernieuwen; 

Overwegende dat het werken met deze delegatie het voordeel biedt dat er na de selectie sneller tot 
effectieve benoeming of aanwerving kan overgegaan worden en er op die manier vermeden wordt dat 
geschikte kandidaten die ook in andere zones solliciteren, voor een andere zone kiezen; 
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Overwegende dat de politiezone bovendien voor de organisatie van selectieprocedures afhankelijk is van de 
timing die federaal bepaald wordt waarbij de mobiliteitsdossiers federaal opgemaakt worden, waardoor het 
niet altijd evident is om de zittingen van de politieraad daarop af te stemmen; 

Overwegende dat er voorgesteld wordt om de beslissingen die als gevolg van deze delegatie genomen 
worden vervolgens ter kennisgeving voor te leggen aan de politieraad; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 5 juli 2022 met voorstel om voor de huidige 
legislatuur de mogelijkheid tot delegatie van de politieraad naar het politiecollege in het kader van artikel 56 
WGP tot aanwerving of benoeming van het personeel in de politiezone, voor te leggen aan de politieraad; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad delegeert de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van de leden van het 
personeel in de politiezone aan het politiecollege. 

Art 02 Deze delegatie geldt enkel tot het einde van de lopende legislatuur. 

Art 03 Deze delegatie geldt enkel voor de benoeming of aanwerving van personeelsleden van het 
administratief en logistiek kader (CALog), het kader van agenten van politie, het basiskader en 
het middenkader. 

Art 04 Het politiecollege kan de betrokken personeelsleden ingevolge deze delegatie evenwel enkel 
benoemen of aanwerven als dit een louter formele bevestiging van het resultaat van de 
selectieprocedure inhoudt. Indien men wenst af te wijken van de na de selectieprocedure 
opgestelde rangorde, dan dient de benoeming of de aanwerving nog steeds door de politieraad te 
gebeuren. 

Art 05 Per zitting zal een overzicht van de genomen beslissingen ter kennisgeving worden voorgelegd 
aan de politieraad. 

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

8 Vacant verklaren van 1 functie hoofdinspecteur interventie (Tielt) 

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 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten inzonderheid deel VI hoofdstuk II betreffende de mobiliteit; 

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 de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 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 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 betreffende 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 en 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; 
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Oorzaak van de personeelsbehoefte 
Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 september 2021 tot aanwijzing bij mobiliteit van eerste 
hoofdinspecteur Angelo Deceuninck voor de betrekking van hoofdinspecteur lokale recherche met ingang 
van 1 januari 2022; 

Overwegende dat betrokkene voorheen in de politiezone tewerkgesteld was als hoofdinspecteur interventie 
bij de interventie Tielt en hij tot op heden nog niet vervangen werd in zijn functie, dit in afwachting van de 
oproep voor deelname aan de proeven voor overgang naar het middenkader; 

Overwegende dat de invulling van deze functie aangewezen is gezien er momenteel slechts drie van de vier 
functies van hoofdinspecteur interventie in de interventie Tielt ingevuld zijn en deze hoofdinspecteurs, 
samen met de vier hoofdinspecteurs van de interventie Ardooie, deelnemen aan de beurtrol officier 
gerechtelijke politie (OGP) van wacht; 

Overwegende dat deze beurtrol OGP van wacht bovendien vanaf 1 september 2022 in een 24-uur 
permanentiesysteem georganiseerd wordt met diensten van 12 uren waarbij het dus van belang is om de 
voorziene capaciteit aan hoofdinspecteurs die nodig is voor de organisatie van deze beurtrol volledig in te 
vullen; 

Overwegende dat er zich bij de interne oproep van 30 maart 2022 voor de functie van hoofdinspecteur 
interventie voor de interventie Tielt niemand kandidaat stelde; 

Overwegende het voorstel om de functie van hoofdinspecteur interventie voor de 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 1 hoofdcommissaris, 5 commissarissen, 22 hoofdinspecteurs en 77 inspecteurs; 

Overwegende dat hiervan 1 commissaris, 1 hoofdinspecteur en 2 inspecteurs als zonale reserve voorzien 
zijn en deze reserve pas aangewend wordt als er loonmassa beschikbaar is; 

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; 

Overwegende dat het personeelseffectief, rekening houdend met alle genomen beslissingen, op 
1 september 2022 in voltijdse equivalenten (VTE) uitgedrukt 96,6 operationele personeelsleden bedraagt en 
als volgt is verdeeld: 1 VTE hoofdcommissaris, 4 VTE commissarissen, 20 VTE hoofdinspecteurs en 71,6 
VTE inspecteurs (m.i.v. de inspecteur CIC);  

Overwegende dat de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, non-
activiteit, vierdagenweek) op 1 september 2022 in het middenkader 1 VTE en in het basiskader 1,4 VTE 
bedraagt; 

Overwegende dat de effectieve personeelsbezetting, met inbegrip van de geblokkeerde capaciteit inzake de 
stelsels arbeidstijdvermindering, op 1 september 2022 als volgt is: 1 hoofdcommissaris, 4 commissarissen, 
21 hoofdinspecteurs en 73 inspecteurs (inclusief de inspecteur CIC); 

Overwegende dat de personeelsformatie voorziet in 22 hoofdinspecteurs (waarvan 1 als zonale reserve 
indien er loonmassa vrijkomt); 

Overwegende dat de voorziene reserve van 1 hoofdinspecteur momenteel ingevuld is door de afwezigheid 
van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden van een hoofdinspecteur en de loonmassa van dit 
personeelslid vrij is; 

Overwegende dat er aldus 22 hoofdinspecteurs kunnen ingevuld worden (21 formatie +1 reserve); 

Overwegende dat het aldus mogelijk is om 1 hoofdinspecteur op de formatie in te vullen en bij mobiliteit 
vacant te verklaren; 

Openstellen van de vacature 
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 is; 
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Wijze van selectie en beoordeling 
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; 

Overwegende dat de kandidaten tijdens het gesprek met de selectiecommissie beoordeeld worden volgens 
hun competenties in vijf domeinen: persoonlijkheid, professionele bekwaamheden, prestaties, 
managementvaardigheden 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 twee functies voor inspecteur interventie met de politieraad van 
27 oktober 2021 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 volgens de gegevens die op datum van de opmaak van de begroting gekend zijn; 

Overwegende dat het personeelslid dat de politiezone op 1 januari 2022 via mobiliteit verliet tot op heden 
nog niet vervangen werd in zijn functie; 

Overwegende dat het nieuw aan te werven personeelslid ingevolge de termijnen van de mobiliteit ten 
vroegste op 1 maart 2023 in dienst zal treden; 

Overwegende dat, gelet op voorgaande, de aanwerving van één hoofdinspecteur ter vervanging van het 
personeelslid dat de politiezone via mobiliteit verliet, kan gebeuren binnen de kredieten die voorzien zijn op 
de personeelsbegroting; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 25 augustus 2022 met voorstel om één niet 
gespecialiseerde betrekking van hoofdinspecteur interventie voor de interventie Tielt via mobiliteit vacant te 
verklaren; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om één niet gespecialiseerde betrekking van hoofdinspecteur interventie 
voor de interventie Tielt via mobiliteit 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). 
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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. 

9 Vacant verklaren van 2 functies poetshulp (CALog niveau D) 

Raadslid Ward Callewaert vraagt wat er gebeurt als er iemand solliciteert die 38 uur wil werken. 

De korpschef antwoordt dat het wel degelijk twee vacatures van 19 uur per week betreft. Betrokkene zal 
dan ook maar 19 u per week kunnen tewerkgesteld worden. 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus meer bepaald artikelen 11 en 56; 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende 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 betreffende 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 moet evolueren tot 15 à 20 % van het operationele kader; 

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, betreffende 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; 

Gelet op de 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 omzendbrief GPI 74 van 19 juli 2013 betreffende de bevordering van de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen binnen de politiediensten; 

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; 

Oorzaak van de personeelsbehoefte 
Overwegende dat er met de wijziging van de personeelsformatie in het CALog niveau D drie voltijdse 
contractuele betrekkingen zonder subsidiestelsel voorzien zijn als onderhoudspersoneel; 

Overwegende dat de politiezone in volgende gevallen een beroep doet op externe dienstverlening: 
- het groenonderhoud van de locaties in eigen beheer; 
- het reinigen van de buitenkant van de ramen, luifels en sectionale poorten; 
- het onderhoud van de wijkdienst Ruiselede; 
- de vervanging ingevolge stelsels arbeidstijdvermindering (bv. loopbaanonderbreking); 
- de vervanging ingevolge afwezigheden wegens ziekte; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 26 maart 2021 tot gunning van de opdracht voor uitvoering 
van het onderhoud van de interventie Ardooie en de wijkdienst Wingene via externe dienstverlening vanaf 
1 mei 2021 tot aan de oprichting van het nieuw gebouw waarin beide locaties gehuisvest zullen worden;  

Gelet op de politieraadsbeslissing van 29 juni 2022 tot aanwerving van mevrouw Inge Lannoo via externe 
statutaire aanwerving als onthaalmedewerker en haar benoeming tot assistent in het niveau C van het 
administratief en logistiek kader van politiezone Regio Tielt met ingang van 1 juli 2022; 
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Overwegende dat betrokkene tot op deze datum in dienst was bij de politiezone als poetshulp en zij dus in 
haar functie dient vervangen te worden; 

Overwegende dat er bij selecties in het verleden gebleken is dat een vacature voor een voltijds lid van het 
onderhoudspersoneel (38 u/week) moeilijk ingevuld kan worden; 

Overwegende dat bij ziekte van deze medewerk(st)er meteen een capaciteit van 38 u wegvalt; 

Overwegende dat het dus aangewezen is om twee functies van 19 u/week vacant te verklaren om de 
doelgroep van potentiële sollicitanten zo ruim mogelijk te maken en om flexibel te kunnen inspelen op 
mogelijke afwezigheden bij verlof of ziekte; 

Overwegende het voorstel om twee betrekkingen van poetshulp (CALog niveau D) van 19 u/week via 
externe contractuele werving vacant te verklaren; 

Invloed op het personeelseffectief 
Overwegende dat de samenstelling van het administratief en logistiek kader volgens de huidige 
personeelsformatie bepaald is op 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 het effectief aan administratief en logistiek personeel op 1 juli 2022, in voltijdse 
equivalenten (VTE) uitgedrukt, als volgt is ingevuld: 

• binnen de personeelsformatie voorziene betrekkingen (=statutaire betrekkingen) 

niveau graad formatie effectief 1/7/2022 

A adviseur klasse 3 1 1 

B 

consulent 3 2* 

boekhouder 1 0,8 

ICT-consulent 1 0,9 

C 
ICT-assistent 1 1 

assistent 9 8,8 

D vakman 1 0 

TOTAAL  17 14,5 

* 1 functie consulent wordt momenteel ingevuld via vervangingsovereenkomst in afwachting van 

  een definitieve aanwerving 

• buiten de personeelsformatie voorziene contractuele betrekkingen: 

niveau graad contractuele tewerkstelling  effectief 1/7/2022 

C assistent 0,5 1,5 

D 
vakman 0 1 

onderhoudspersoneel 3 0,8 

TOTAAL  3,5 3,3 

Overwegende dat de totale capaciteit van de stelsels arbeidstijdvermindering (loopbaanonderbreking, 
vierdagenweek) op 1 juli 2022 in het CALog niveau B 0,3 VTE en in het CALog niveau C 0,2 VTE bedraagt; 

Overwegende dat de effectieve personeelsbezetting, met inbegrip van de geblokkeerde capaciteit inzake 
stelsels arbeidstijdvermindering voor de statutaire tewerkstelling in het administratief en logistiek kader als 
volgt is: 1 VTE CALog niveau A, 4 VTE CALog niveau B (waarvan 1 ICT-consulent en 1 boekhouder) en 
10 VTE CALog niveau C (waarvan 1 ICT-assistent); 

Overwegende dat de personeelsformatie voorziet in 1 VTE CALog niveau A, 5 VTE CALog niveau B 
(waarvan 1 ICT-consulent en 1 boekhouder) en 10 VTE CALog niveau C (waarvan 1 ICT-assistent) en 
1 VTE CALog niveau D (vakman); 

Overwegende dat er voor de contractuele tewerkstelling buiten de personeelsformatie 3 VTE onderhouds-
personeel voorzien zijn in het CALog niveau D waarvan er op 1 juli 2022 slechts 0,8 VTE ingevuld zijn;  

Overwegende dat er dus ruimte is om 2 functies van poetshulp (CALog niveau D), op basis van een 
arbeidsovereenkomst van 19 u/week in te vullen; 

Openstellen van de vacature en selectie 
Gelet op artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus dient het vacant verklaren van deze betrekkingen te gebeuren door de 
politieraad; 
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Gelet op artikel 26 van de wet van 26 april 2002 betreffende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 
(“Exodus”) zijn de aan de formatie toegevoegde functies onderhoudspersoneel, functies die uitsluitend door 
personeelsleden in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst, kunnen worden ingevuld; 

Gelet op de omzendbrief GPI15 bis van 25 juni 2002 inzonderheid artikel 2.2.3 dat bepaalt dat elke 
politiezone voor betrekkingen buiten de personeelsformatie autonoom kan aanwerven en voor deze 
betrekkingen de rekruterings-, selectie- en wervingsprocedure RP Pol niet toepasselijk is; dus ook geen 
mobiliteit vóór aanwerving, geen bekendmaking van het vacante ambt in het Belgisch Staatsblad en geen 
verplichte selectieproef bij DSR; 

Gelet op artikel VI.II.21 van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten wordt er voorgesteld om de wijze van selectie te houden door middel van het houden 
van een interview met de verschillende kandidaten door de coördinator beleid en middelen en het 
diensthoofd logistiek; 

Overwegende dat de kandidaten tijdens dit gesprek beoordeeld worden volgens hun competenties in vier 
domeinen: persoonlijkheid, professionele bekwaamheden, prestaties en potentieel;  

Overwegende het voorstel om de geschikt bevonden kandidaten op te nemen in een wervingsreserve voor 
een gelijkwaardige functionaliteit, dit gedurende 2 jaar na de datum van de selectie; 

Invloed op de personeelsbegroting 
Overwegende dat met de personeelsbegroting steeds de volledige invulling van de personeelsformatie 
voorzien is volgens de gegevens die op datum van de opmaak van de begroting gekend zijn; 

Overwegende het feit dat het personeelslid dat op 1 juli 2022 haar functie verliet, voltijds tewerkgesteld was 
als poetshulp binnen de politiezone en zij ingevolge de termijnen van de procedure van de externe 
contractuele aanwerving ten vroegste in het najaar van 2022 in haar functie zal vervangen kunnen worden; 

Overwegende dat, gelet op voorgaande, de aanwerving van twee poetshulpen op basis van een 
arbeidsovereenkomst van 19 u/week kan gebeuren binnen de kredieten die voorzien zijn op de 
personeelsbegroting; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 15 juli 2022 om voor de vervanging van de poetshulp die 
haar functie op 1 juli 2022 verliet, tot aan de indiensttreding van de nieuwe poetshulpen een beroep te doen 
op de firma K&T Cleaning uit Waregem gezien zij na een marktbevraging in januari 2022 voor de inzet van 
externe poetshulp de meest voordelige firma waren; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 11 juli 2022; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad beslist om twee deeltijdse betrekkingen (19u/week) van poetshulp (CALog niveau D), 
buiten de personeelsformatie vacant te verklaren via externe contractuele werving. 

Art 02 De selectie zal gebeuren door middel van een interview met de verschillende kandidaten 
door de coördinator beleid en middelen en het diensthoofd logistiek. 

Art 03 Aan elke titularis wordt een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur aangeboden, namelijk 1 jaar. 

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

10 Visietekst samenwerking tussen de politiezones Het Houtsche en Regio Tielt  

De korpschef licht dit punt kort toe en deelt mee dat deze tekst eigenlijk het formaliseren van de bestaande 
samenwerking betreft en mogelijkheden naar een verdere samenwerking biedt maar dat zeker niet als 
aanzet naar een fusie dient gezien te worden. 

Burgemeester Callens deelt mee niet direct voorstaander te zijn van fusies tussen verschillende zones 
gezien studies uitwijzen dat dit niet onmiddellijk tot besparingen leidt en dat er dan ook veel 
personeelsleden bijkomen waarbij de mensen elkaar niet kennen. Er zijn wel zaken die een zone niet 
alleen aankan maar op dat vlak kan er samengewerkt worden. 

Raadslid Stijn Van Maele vult aan dat uit de tekst blijkt dat dit het valoriseren van de samenwerking betreft 
en geen aanzet tot fusie is. 

De voorzitter bevestigt dit. 
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Raadslid Veerle Vervaeke merkt op dat deze samenwerking de richting uitgaat van Beernem-Oostkamp 
terwijl er ook samenwerking is met de brandweer en andere hulpverleningszones die een andere richting 
uitgaan. Ze vraagt waarom de samenwerking niet gelijkgeschakeld kan worden. 

De voorzitter antwoordt dat er op verschillende niveaus gewerkt wordt (federaal, regionaal, ..) en dit 
volgens niet afgebakende regio’s wat het een complex verhaal maakt. 

De korpschef verwijst naar de wachtrollen die samen georganiseerd worden en hoe de zaken gegroeid zijn 
sinds 2002 tussen beide korpsen. Bovendien kijkt de korpschef van politiezone Midow meer naar het 
zuiden dan naar het noorden waardoor er andere samenwerkingsverbanden werden aangegaan. De 
bedoeling van deze samenwerking is ervoor te zorgen dat de politiezone niet alleen komt te staan. 

De politieraad, 

Overwegende dat het politiecollege op 15 juli 2022 kennis nam van de engagementsverklaring opgesteld 
door de korpschef en de korpschef van politiezone Het Houtsche met als titel ‘De samenwerking tussen de 
politiezone Het Houtsche en politiezone Regio Tielt verdiepen en verbreden‘; 

Overwegende de inhoudelijke bespreking van dit punt op het politiecollege van 15 juli 2022 en 
2 september 2022; 

Overwegende dat deze engagementsverklaring verder uitgewerkt werd en nu wordt voorgesteld als 
visietekst; 

Overwegende de inhoudelijke toelichting die door de korpschef wordt gegeven; 

Overwegende de voorgelegde visietekst ‘2022 Samenwerking tussen de politiezones Het Houtsche en 
Regio Tielt’; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van de visietekst ‘samenwerking tussen de politiezones Het Houtsche 
en Regio Tielt’. 

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

11 Maaltijdcheques - aansluiting bij de overheidsopdracht van de Federale Politie  

De politieraad, 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten; 

Gelet op het sectoraal akkoord van 2017-2018 krijgen alle leden van de geïntegreerde politie vanaf 
1 november 2022 maaltijdcheques; 

Overwegende dat de eerste maaltijdcheques zullen geleverd worden in januari 2023 en de personeelsleden 
dan de maaltijdcheques voor januari 2023 zullen krijgen samen met die voor november en december 2022; 

Overwegende dat het systeem van de maaltijdvergoedingen op 1 november 2022 wordt opgeheven; 

Overwegende dat hierbij bepaald werd dat de nominale waarde van een maaltijdcheque 6 euro is en de 
werkgeversbijdrage 4,91 euro is zodat de personeelsleden dus zelf een klein deel van de maaltijdcheque 
zullen betalen aangezien er een wettelijk verplichte minimale bijdrage is van 1,09 euro per ontvangen 
maaltijdcheque; 

Overwegende dat deze bijdrage wordt afgehouden van het nettoloon; 

Overwegende dat het personeelslid recht heeft op één maaltijdcheque per dienstprestatie van 7 uur 36 
minuten en de maaltijdcheques maandelijks zullen gestort worden op een elektronische kaart; 

Gelet op de overheidsopdracht (Procurement 2022 R3 082) voor het aanmaken, verdelen en beheren van 
elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de 
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus die de Federale Politie organiseerde; 

Overwegende dat de firma NV EDENRED Belgium de laureaat is van deze overheidsopdracht; 
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Overwegende dat de Federale Politie in het kader van dit dossier optreedt als aankoopcentrale ten voordele 
van de Lokale Politiezones en de Algemene Inspectie van de Politie op basis van de artikel 2, 6°, 7°, b) en 
artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zijn de Lokale Politiezones en 
de Algemene Inspectie van de Politie vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 
organiseren en kunnen de Lokale Politiezones bij deze overheidsopdracht van de Federale Politie 
aansluiten; 

Overwegende dat politiezone echter zelf instaat voor de uitvoering van de raamovereenkomst betreffende de 
toekenning van de maaltijdcheques; 

Overwegende dat er voorzien is dat de politiezones het GALOP-systeem gebruiken voor de communicatie 
van de maaltijdcheques met de leverancier EDENRED; 

Gelet op de nota van de coördinator beleid en middelen van 13 september 2022 met voorstel om de 
politiezone te laten aansluiten bij de overheidsopdracht Procurement 2022 R3 082 van de Federale Politie 
voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques waarbij de politiezone voor de 
praktische uitvoering van het systeem van de maaltijdcheques voor haar personeelsleden een beroep doet 
op de firma NV EDENRED die de laureaat is van deze overheidsopdracht; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen om de politiezone te laten aansluiten bij de overheidsopdracht 
Procurement 2022 R3 082 van de Federale Politie voor het aanmaken, verdelen en beheren van 
elektronische maaltijdcheques waarbij de politiezone voor de praktische uitvoering van het 
systeem van de maaltijdcheques voor haar personeelsleden een beroep doet op de firma NV 
EDENRED die de laureaat is van deze overheidsopdracht. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef, de 
dienst DRP-Middelen-Financiën en Informatica van de Federale Politie, de firma EDENRED, de 
coördinator beleid en middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

12 Opdrachtbrief mandaat korpschef 2022-2026  

De politieraad, 

Gelet op het koninklijk besluit van 27 januari 2022 betreffende de hernieuwing van het mandaat van de heer 
Claude Vandepitte als korpschef van de politiezone Regio Tielt voor een termijn van vijf jaar met ingang van 
18 januari 2022; 

Gelet op artikel 72 van de wet van 26 april 2002 betreffende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, 
wordt het mandaat van korpschef van een lokale politie uitgeoefend in overeenstemming met de 
opdrachtbrief waarin de te bereiken doelstellingen van het mandaat zijn vervat en de ter beschikking 
gestelde middelen met dewelke de doelstellingen moeten worden nagestreefd; 

Overwegende dat de opdrachtbrief in overeenstemming is met het nationaal veiligheidsplan en het zonaal 
veiligheidsplan; 

Gelet op artikel VII.III.39 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten, wordt de opdrachtbrief wat de korpschef betreft, door de politieraad 
vastgesteld; 

Gelet op artikel VII.III.88 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten, voegt de mandaathouder die om de hernieuwing van zijn mandaat 
verzoekt, op straffe van onontvankelijkheid, bij zijn verzoek tot hernieuwing een activiteitenverslag dat onder 
meer is opgemaakt volgens de doelstellingen die opgenomen zijn in de opdrachtbrief; 

Overwegende dat de evaluatie op een beschrijvende wijze gebeurt; ze de prestaties van de mandataris 
beschrijft, de mate waarin de doelstellingen vervat in de opdrachtbrief werden bereikt en de wijze waarop hij 
heeft gefunctioneerd in het ambt waarvoor hij bij mandaat is aangewezen; 

Overwegende dat in alle gevallen een kopie van de opdrachtbrief aan de inspecteur-generaal wordt bezorgd; 

Gelet op de door de korpschef voorgelegde opdrachtbrief voor de periode 2022-2026; 

BESLUIT: 

Art 01 De opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef politiezone Regio Tielt voor de periode 2022–2026 
wordt vastgesteld. 

Art 02 Een kopie van deze opdrachtbrief dient aan de inspecteur-generaal bezorgd te worden. 
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Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de inspecteur-generaal, de korpschef en 
de secretaris van de voor de hernieuwing van het mandaat bevoegde evaluatiecommissie. 

Mondelinge vraag gesteld door raadslid Veerle Vervaeke: 

Tijdens de Europafeesten dit jaar, was het op vrijdag alweer prijs. 
Er was een incident in het Paterbos met jongeren. Er deden heel wat verhalen de ronde in het publiek. 
Een jongen zou slagen gekregen hebben, zijn bril kapot, en hulpeloos achtergebleven zijn. 
Het komt telkens terug dat als er bij evenementen in Tielt iets gebeurt, het in het Paterbos te doen is. 
We vragen ons af waarom de politiediensten daar niet meer preventief op inspelen en zorgen dat 
deze omgeving veilig is voor iedereen die er doorheen moet of wil tijdens dergelijke evenementen. 

De korpschef antwoordt dat de opmerkingen en bezorgdheden terecht zijn. Hij deelt mee dat er een 
evaluatie van de Tieltse Feesten gebeurde waarbij de nodige lessen werden getrokken n.a.v. de 
incidenten die voorvielen. De korpschef vermeldt ook dat er voorafgaand een plaatsverbod werd 
opgelegd aan bepaalde personen die er in het recente verleden voor overlast zorgden. 
De korpschef zegt dat deze plek, zoals de Tieltse Feesten nu georganiseerd zijn, een gesel is voor de 
veiligheidsdiensten en hij er tijdens de voorbereidende vergadering voor heeft gepleit om het Paterbos 
op te nemen in de feestzone. De korpschef bevestigt dat er dit jaar inderdaad meer incidenten waren 
dan andere jaren maar wijst er ook op dat men bij dergelijke grote gratis evenementen van heinde en 
ver komt. 

Raadslid Veerle Vervaeke vindt dat dit een terugkomend feit is en vraagt meer aandacht van de 
politiediensten. Ze vermeldt ook dat er bij de inwoners een onveiligheidsgevoel leeft over het Patersbos. 

De voorzitter antwoordt dat dit ten volle klopt en wijst naar de inspanningen die recent gebeurden 
zoals o.a. het vernieuwen van de camera’s. De bezorgdheid wordt echter meegenomen, het is een 
aandachtspunt en verdere inspanningen worden geleverd. 

De korpschef vult nog aan dat er een groot verschil is tussen objectieve en subjectieve veiligheid 
gezien uit de cijfers blijkt dat er nooit gebeld wordt naar de politie en er zeer weinig meldingen zijn 
betreffende het Patersbos. Er kan een gevoel van onveiligheid aanwezig zijn maar er is een groot 
verschil tussen een gevoel en de feiten. Hij deelt mee dat de politie het maximale zal doen om 
dergelijke zaken te vermijden. 

Raadslid Veerle Vervaeke vraagt om proactief meer mensen te voorzien en over bijkomende 
maatregelen na te denken zoals bv. de verlichting aan te passen zodat de veiligheid er verhoogt. 

De korpschef antwoordt dat het park toegankelijk is voor iedereen en de politie ook beperkt is in zijn 
mogelijkheden. Hij zegt hierbij dat je kan controleren maar dat aanwezig zijn in het park niet verboden is. 
De korpschef sluit zijn antwoord af en zegt dat er volgend jaar alvast meer mensen zullen ingezet worden 
voor de Tieltse Feesten.  

Burgemeester Callens suggereert dat de aankoop van een drone misschien een oplossing kan zijn. 

De voorzitter sluit het punt af en zegt dat er een evaluatie met de politie gebeurt in functie van de editie van 
volgend jaar. 

GEHEIME ZITTING 

13 Aanwerving diensthoofd logistiek (CALog niveau B) via dringende externe werving  

14 Aanwerving 3 inspecteurs interventie 

15 Meeneembare geldelijke anciënniteit voorafgaande diensten assistent verkeer 

16  Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering diensthoofd wijkwerking 

17 Vervroegd rustpensioen inspecteur wijkwerking  


