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DAGORDE 

 

 

Openbare zitting 

 

1. Onbeheerde voorwerpen gevonden buiten particuliere eigendommen (wet 

van 30.12.1975). Beheer door de politiezone Gavers en 

eigendomsoverdracht. 

 

2. Reglement van orde van de politieraad.  Hervaststelling. 

 

3. Raamovereenkomst ICT stad Brugge. Akkoord toetreding. 

 

4. Aankoop van 20 desktop computers. Goedkeuren technische 

omschrijving, raming (13.100,00 euro excl. btw) en aansluiten bij 

raamovereenkomst ICT stad Brugge. 

 

5. Aankoop van een combi voor de interventiedienst. Goedkeuren bestek, 

raming (51.400,00 euro excl. btw) en aansluiten bij raamcontract. 

 

6. Vragenkwartiertje. 

 

Besloten zitting 

 

7. Zonepersoneel. Arbeidsongevallen. Beslissing met het oog op de start van 

het herzieningstermijn.  

 

8. Zonepersoneel. Pensioenaanvraag Inspecteur.  

  



 

Openbare zitting 

 

9. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. Openstellen van 1 

betrekking van inspecteur in de wijkdienst met wervingsreserve in de 

eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus. 

 

10. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. Openstellen van 1 

betrekking van inspecteur in de interventiedienst met wervingsreserve in 

de eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus. 

 

 

*** 

 

 

Openbare zitting 

 

 

1. Onbeheerde voorwerpen gevonden buiten particuliere eigendommen (wet 

van 30.12.1975). Beheer door de politiezone Gavers en 

eigendomsoverdracht. 

 

 

De politieraad, 

 

Uitzonderlijk worden er bij de politiezone Gavers voorwerpen binnen gebracht met nog 

enige waarde (bv. een armband, een horloge, ...) waarvan de eigenaar niet kan 

geïdentificeerd worden en het voorwerp niet aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd 

kan worden.  

 

Het aantreffen van deze voorwerpen kan eventueel nog verspreid worden via sociale 

media maar na zes maanden (na drie maanden voor fietsen) worden deze goederen 

uiteindelijk eigendom van de gemeente of stad waar het voorwerp gevonden werd. 

 

Voorwerpen zonder enige waarde worden sowieso na de wettelijke termijn of onmiddellijk 

(bij bederfelijke voorwerpen) vernietigd.  

 

De wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen 

gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 

beheerst de materie. 

 

Het politiecollege besliste op 21.08.2017 aan de gemeenteraden van Harelbeke en 

Deerlijk betreffende buiten particuliere eigendommen gevonden voorwerpen (dus niet 

betreffende de goederen op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot 

uitzetting) voor te stellen ten voordele van de politiezone afstand te doen van het 

eigendomsrecht van deze goederen zodra dit door de gemeenten is verkregen mits: 

 

(a) de zone de verplichtingen uit de wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, 

buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter 

uitvoering van vonnissen tot uitzetting (zoals de bewaring, de aanleg van een 

register en de opsporing van de eventuele eigenaars) namens de gemeente 

naleeft; 

(b) de zone de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst opneemt in de 

begroting en de rekening; 

(c) de zone omtrent het verloop van een en ander rapporteert bij de voorlegging van 

het ontwerp van begroting en rekening. 

 

  



Dergelijke afstand is verantwoordbaar omdat (a) het in de regel gaat om goederen en 

sommen van geringe waarde, (b) de inkomst – via een gedaalde toelage – toekomt aan 

de participerende gemeenten overeenkomstig de verdeelsleutel en (c) het een efficiënt 

systeem is. 

 

Om ook nog ondersteuning te kunnen bieden aan punctuele situaties of 

humanitaire/culturele projecten vanuit de stad is ook nog volgende voorwaarde 

verantwoord: 

 

(d) de zone dient er zich toe te verbinden om, op bindend verzoek van het college 

van burgemeester en schepenen: 

- deze goederen (gelijk dewelke die in de beslissing zijn geviseerd) waarvan de 

stad eigenaar is geworden en die kosteloos eigendom geworden zijn van de 

zone, om niet over te dragen aan een door het college van burgemeester en 

schepenen aan te duiden humanitair of cultureel project, zowel in binnenland 

als buitenland.  Het college bepaalt daarbij autonoom wat een humanitair of 

cultureel project is; 

- fietsen waarvan de stad eigenaar is geworden en die kosteloos eigendom 

geworden zijn van de zone, om niet over te dragen aan personen – inwoners 

van de stad - waarvan de behoeftigheid of nood aan materiële ondersteuning 

door het college wordt vastgesteld.  De behoeftigheid of de nood aan de 

materiële ondersteuning kan worden aangetoond op gelijk welke wijze.  De 

behoeftigheid of de nood aan materiële ondersteuning wordt beoordeeld door 

het college. 

 

De gemeenteraad van Harelbeke heeft zich akkoord verklaard op 19.02.2018  De 

gemeenteraad van Deerlijk ging akkoord op 22.02.2018. 

 

De beslissingen van de gemeenteraad worden ter aanvaarding door de politiezone aan de 

politieraad voorgelegd.  De politieraad is bevoegd overeenkomstig art. 11 van de wet van 

07.12.1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke bepalingen: 

- de wet van 07.12.1998 (WGP) inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken art. 11.  
 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Hecht zijn akkoord aan de beslissingen van de gemeenteraden van Harelbeke en Deerlijk 

van respectievelijk 19.02.2018 en 22.02.2018 over de wet van 30.12.1975 betreffende 

de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg 

geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting namens de gemeenten. 

 

  



 

2. Reglement van orde van de politieraad.  Hervaststelling. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. De politieraad stelde op 11.09.2001 het reglement van orde van de politieraad 

vast.  Dit reglement werd op 15.12.2009 aangepast wat het presentiegeld betreft. 

 

2. Ingevolge de wet van 31.05.2017 tot wijziging van de wet van 07.12.1998 tot 

organisatie van en geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus wat de 

politieraad betreft (Belgisch Staatsblad van 22.06.2017) wordt het reglement van orde, 

omwille van de rechtszekerheid, voor hervaststelling aan de politieraad voorgelegd. 

 

Om redenen van normenhiërarchie primeerden de bepalingen van de wet al op het 

bestaande huishoudelijk reglement. 

 

De toezichthoudende overheid werd eind augustus 2017 bevraagd omtrent een aantal 

onduidelijkheden met name het begrip werkdag, de vraag of de oproepingstermijn nu al 

dan niet een “vrije” termijn is en de vraag of – bij elektronische oproeping – een scan 

van een “nat” getekende oproepingsbrief volstaat.  Tot op vandaag is er geen antwoord 

gekomen. 

 

De politieraad wil echter niet langer wachten en wil van de mogelijkheid tot elektronische 

oproeping gebruik maken.  Bijgevolg wordt het reglement van orde in zijn geheel ter 

hervaststelling voorgelegd. 

 

3. De politieraad is bevoegd op grond van art. 25/5 van de wet van 07.12.1998 tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. 

 

4. Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen : 

 

- art. 22 en 25 t.e.m. 27/3 van de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus (WGP) zoals van 

kracht; 

- art. 12 van de nieuwe gemeentewet zoals federaal van kracht. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT : 

 

Art. 1: 

 

Het reglement van orde van de politieraad, vastgesteld door de politieraad van 

11.09.2001 zoals gewijzigd bij besluit van de politieraad van 15.12.2009, wordt 

vervangen door volgende tekst:  
 

  



 

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE POLITIERAAD  

VAN DE POLITIEZONE DEERLIJK – HARELBEKE (GAVERS) 

 

 
BIJEENROEPING 

 
Art. 1. - De politieraad zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het 
vereisen en ten minste vier maal per jaar waarvan ten minste eenmaal per semester. 

 
Hij wordt bijeengeroepen door het politiecollege. 

 
Wanneer een derde van de in dienst zijnde leden het vraagt, is het politiecollege verplicht 
de raad bijeen te roepen op de dag en uur, door deze leden bepaald.  In hun schriftelijke 
aanvraag aan het college moeten deze leden de agenda vermelden vergezeld van een 
verklarende nota, alsook de datum en het uur van de beoogde vergadering.  Deze 
aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat het politiecollege de oproepingstermijnen 
bepaald in art. 3 van dit reglement kan nakomen. 
 
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 

 
Art. 2. - De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar.   
 
Met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden kan de politieraad in het belang 
van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, 
beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 

 
De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat politieraadsleden de eed 
afleggen.  Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het 
politiecollege toelichting verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd 
bij het ontwerp van begroting en de rekeningen en de eventueel omtrent deze verslagen 
gehouden besprekingen.  Ingeval de politieraad bevoegd is om een tuchtstraf op te 
leggen, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom 
verzoekt. 

 
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat.  Zodra een 
dergelijk punt aan de orde is beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten 
vergadering. 

 
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten 
vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, 
worden onderbroken. 

 

TERMIJN VAN OPROEPING EN AGENDA 

 
Art. 3. - De oproeping geschiedt per mail op het door de politieraadsleden aangegeven 
mailadres of op een andere elektronische wijze, behalve in spoedeisende gevallen, ten 
minste zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering.  Een scan van de getekende 
originele oproeping wordt elektronisch aan de politieraadsleden bezorgd.  De origineel 
getekende oproeping wordt toegevoegd aan het dossier en ligt voor de politieraadsleden 
ter inzage op de dienst secretarie van de stad Harelbeke. 
 
De termijn wordt gereduceerd tot twee werkdagen in het geval van art. 25/4 derde lid 
van de wet op de geïntegreerde politie van 07.12.1998. 
 
Onder werkdag wordt verstaan iedere dag van de week, met uitzondering van de 
zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen  
 



In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van de oproepingstermijn worden afgeweken, 
alsook kan de oproeping dan mondeling geschieden. 

 
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een 
onderwerp dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de 
vergadering overhandigd worden aan de burgemeester of aan degene die hem vervangt.  
Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de raad kan 
voorlichten.  Van deze mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid van 
het politiecollege. 
De burgemeester-voorzitter of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende 
agendapunten onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad. 

 
INFORMATIE VOOR POLITIERAADSLEDEN EN PUBLIEK 

 
Art. 4.  Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag en uur van de 
politieraadsvergadering en de agenda openbaar bekendgemaakt door aanplakking in de 
gemeentehuizen van de zone en in het hoofdcommissariaat alsook door bekendmaking 
ervan op de webstek van de politiezone.  
Voor deze verrichtingen gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de 
bijeenroeping van de politieraad, de terbeschikkingstelling van stukken of de aanvulling 
van de agenda door een politieraadslid met toepassing van art. 3 laatste lid hiervoor. 
De agenda en de toelichtingsnota worden – lopende de oproepingstermijn - tevens 
neergelegd in de informatiediensten van de betrokken gemeenten en de hoofdvestiging 
van de stedelijke/gemeentelijke openbare bibliotheek. 

 
De agenda en de toelichtende nota worden tevens bezorgd aan alle lokale 
perscorrespondenten. 

 
Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda van de 
raadsvergaderingen, de toelichting en het verslag van de openbare zitting van de 
politieraad. 

 
Voor iedereen die de raadszitting bijwoont worden de toelichtingsnota van de openbare 
zitting en de dagordepunten van de geheime zitting ter beschikking gehouden. 

 
Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een 
beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het 
publiek.  Deze inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt. 

 
Aan de beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden 
door – na goedkeuring van het verslag – de notulen van de in openbare zitting 
behandelde punten op de webstek van de politiezone te plaatsen.  

 
Art. 5. - Par. 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, inzonderheid de verklarende 
nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van 
beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de 
oproeping, op de dienst secretarie van de stad Harelbeke tijdens de kantooruren ter 
beschikking gehouden van de politieraadsleden.  Deze kunnen er vóór de vergadering 
kennis van nemen. 
 
Zij kunnen - via de secretaris of zijn gemachtigde - van de zich in het dossier bevindende 
stukken kopie verkrijgen op eenvoudig verzoek. 
 
Voormelde stukken zullen aan de politieraadsleden, samen met de oproeping, ook 
elektronisch ter beschikking worden gesteld. 

 
Par. 2. - Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad 
dient te beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de 



rekeningen, doet het college aan elk politieraadslid op elektronische wijze een exemplaar 
toekomen van het ontwerp van begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging of 
van de rekeningen. 

 
Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan de 
beraadslagingen van de raad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen 
die vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, 
wat de rekeningen betreft.  Het ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld 
van een verslag. 

 
Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen.  
Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen 
financieel beleid van de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur 
en van de politiezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat 
betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van het beheer van de financiën 
gedurende het dienstjaar waarop de rekeningen betrekking hebben. 
 
Vooraleer de politieraad beraadslaagt wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van 
het verslag. 

 
Par. 3. - Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de secretaris van de 
politieraad, de korpschef of de door hen aangewezen ambtenaren technische toelichting 
worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers.  Onder technische 
toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de 
feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

 
Art. 6. - Par. 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek 
van de politieraadsleden worden onttrokken. 

 
Par. 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen - op de functioneel bevoegde dienst van 
de politiezone of op de dossiervoerende dienst van een van de gemeenten die deel 
uitmaken van de politiezone - worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten 
zijn geopend : 

 
1) het jaarverslag ; 

 
2) de goedgekeurde notulen van de politieraad ; 

 
3) de goedgekeurde notulen van het politiecollege, wat de delen betreft die aan 

het inzagerecht zijn onderworpen ; 
 

4) de begrotingen en de rekeningen van de politiezone 

 

Par. 3. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, par. 2 hebben de 

politieraadsleden op eenvoudig mondeling verzoek het recht om, binnen de diensturen of 

buiten de diensturen na afspraak met de secretaris, alle andere documenten te 

raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de politiezone. 

 
Par. 4. – De politieraadsleden kunnen op eenvoudig mondeling verzoek een afschrift 
verkrijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de politiezone. 

 
De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een 
afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken 
raadslid worden meegedeeld. 

 
Par. 5. - De politieraadsleden hebben het recht om, binnen de diensturen of buiten de 
diensturen na afspraak met de korpschef, de politie-inrichtingen te bezoeken. 

 



Tijdens het bezoek van een politie-inrichting moeten de politieraadsleden passief 
optreden. 

 
Art. 7. - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en 
schriftelijke vragen te stellen. 

 
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst 
schriftelijk geantwoord. 

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden 

mondelinge vragen stellen over politieaangelegenheden, die niet op de agenda van de 

politieraad staan. 

 

Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. 

 

QUORUM 

 
Art. 8. - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de 
aanwezigheidslijst.  De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in 
de notulen vermeld. 

 
Art. 9. - De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de 
zitting hebbende leden aanwezig is. 

 
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste 
aantal leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die 
voor de derde maal op de agenda voorkomen. 

 
De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van 
art. 25/1 van de wet op de geïntegreerde politie van 07.12.1998 en er moet vermeld 
worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal geschiedt.  Bovendien 
moeten de bepalingen van de eerste alinea's van de eerste twee leden van art. 27/2 van 
de wet op de geïntegreerde politie van 07.12.1998 woordelijk in de oproeping worden 
overgenomen. 

 

WIJZE VAN VERGADEREN EN ORDE 

 

Art. 10. - De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. 

 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend, desgevallend geschorst en gesloten. 

 
Art. 11. - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden 
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering 
voor geopend. 

 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om 
geldig te kunnen beraadslagen, dan kan de vergadering door de voorzitter verdaagd 
worden. Van dit feit wordt door de secretaris melding gemaakt in de notulen. 

 
Art. 12. - De notulen van de vorige vergadering worden, behoudens spoedeisendheid,  
op het ogenblik van het versturen van de oproeping ter inzage gelegd bij de secretaris op 
het stadhuis te Harelbeke en elektronisch aan de politieraadsleden meegedeeld.  In 
afwijking van art. 27/1 van de wet van 07.12.1998 op de geïntegreerde politie wordt van 
de notulen geen melding gemaakt en wordt de goedkeuring er niet formeel van 
gevraagd. 

 



Elk lid heeft wel het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in 
te brengen.  Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, 
staande de vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering , een nieuwe redactie 
voor te leggen, die in overeenstemming is met de beslissing van de politieraad. 

 
Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de 
notulen goedgekeurd. 

 
De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de burgemeester-voorzitter en de 
secretaris. 

 
Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk 
staande de vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 
 
Indien de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, dan kan deze beslissen 
om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

 
Art. 13. - De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle 
mededelingen die de raad aanbelangen. 

 
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de 
agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist. 

 
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, 
behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen 
opleveren. 

 
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de 
aanwezige leden.  De namen van die leden worden in de notulen vermeld. 

 
Art. 14. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het 
woord wenst te komen over het voorstel. 

 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval 
gelijktijdige aanvraag, naar dienstouderdom in de politieraad. 

 
Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer 
ze aan het woord komen. 

 
De voorzitter kan aan de korpschef, de secretaris, de bijzonder rekenplichtige en ieder 
personeelslid van de lokale politie vragen om toelichting te geven. 

 
Art. 15. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting 
van beweerde feiten. 

 
In de navermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de 
hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst. 
 

- om te vragen dat men niet zal besluiten. 
- om de verdaging te vragen; 
- om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij 

voorrang zou behandeld worden; 
- om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
- om naar het reglement te verwijzen. 

 
Art. 16. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór 
de amendementen ter stemming gelegd. 

 



Art. 17. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een 
verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

 
Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het 
onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp 
terugbrengen.  Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft 
afdwalen kan het lid het woord door de voorzitter ontnomen worden.  Elk lid, dat in 
weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht 
de orde te verstoren. 

 
Dit geldt eveneens voor hen die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en 
bekomen en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 

 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden 
geacht de orde te verstoren. 

 
Art. 18. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de 
politieraadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding 
gemaakt in de notulen. 

 
Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde 
teruggeroepen.  Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, 
waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken 
wordt. 
 
Art. 19. – De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan 
het publiek voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van 
goedkeuring of van afkeuring geeft of op engerlei wijze wanorde veroorzaakt. 
 
Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn 
verwijzing naar de politierechtbank die hem kan veroordelen tot een geldboete van één 
euro tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, 
onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert. 

 
Art. 20. - Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over 
hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist. 

 
Art. 21. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de 
bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij 
voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 

 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering.  De leden van de 
raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

 
Art. 22. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt 
dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, 
onverminderd de bepalingen opgenomen in de art. 17 en 21. 

 
Art. 23. - Par. 1 - Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de 
bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken. 

 
Par. 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.  Ingeval de 
stemmen staken, is het voorstel verworpen. 

 



Par. 3. – Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één 
stem. 
 
Par. 4. – In afwijking van par. 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de 
begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep van 
vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen als 
waarover de burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het 
politiecollege.  Deze stemmen worden onder de leden van die groep gelijk verdeeld. 
 
De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun 
geheel. 

 
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen 
van artikelen de het aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer 
artikelen of posten die het aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. 

 
In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het artikel 
of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de 
stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen 
enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een 
afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 

 
WIJZE VAN STEMMEN 

 
Art. 24. - Par. 1 - De leden van de politieraad stemmen mondeling in het openbaar, 
behalve in de gevallen bedoeld in paragraaf drie van onderhavig artikel. 

 
Par. 2 - Bij mondelinge stemming geschiedt de stemming door ja, neen, of onthouding, 
te beginnen met het politieraadslid dat links naast de voorzitter zit om voortgezet te 
worden in de richting van de wijzers van het uurwerk.  De voorzitter stemt het laatst.  De 
leden die zich onthouden kunnen de reden van hun onthoudingen doen kennen.  Deze 
zullen, op hun verzoek, in de notulen worden opgenomen. 

 
Par. 3. - Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen, terbeschikkingstellingen, 
preventieve schorsingen in het belang van de dienst en tuchtstraffen geschieden bij 
geheime stemming en eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

 
Par. 4. - De uitslag van iedere stemming wordt steeds door de voorzitter 
bekendgemaakt. 

 
Art. 25. -.De politieraadsleden stemmen bij een geheime stemming ja, neen of 
onthouden zich.  De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco-stembriefje. 

 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en 
de twee politieraadsleden die rechts van hem zitten. 

 
leder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 

 
Art. 26. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes 
geteld.  Stemt dit aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, die aan de 
stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk 
raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 

 
Art. 27. - Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de volstrekte 
meerderheid niet is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de 
twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 

 



Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt 
(komen) tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming. 

 
De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van 
stemmen. 
 
Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de voorkeur. 

 
NOTULEN 

 
Art. 28. - De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de 
politieraad geen beslissing genomen heeft.  Zij maken eveneens duidelijk melding van 
alle beslissingen.  Als er een mondelinge stemming plaats had, vermelden de notulen 
voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. 

 
PRESENTIEGELD 

 
Art. 29 –  Aan de effectieve politieraadsleden, met uitzondering van de 
burgemeesters of zij die hen vervangen, wordt presentiegeld verleend voor elke 
vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 
 

Bedoeld presentiegeld bedraagt 121,05 euro per vergadering, ongeacht de duur van de 

vergadering.  Een vergadering die doorloopt na middernacht wordt slechts gerekend als 

één vergadering.  Voormeld bedrag van 121,05 euro is van rechtswege gekoppeld aan de 

index zodat het presentiegeld op ieder ogenblik het maximaal geïndexeerde bedrag 

bedraagt.   

 

Art. 2: 

 

Art. 1 van deze beslissing treedt in werking op 20.03.2018. 

 

 

3. Raamovereenkomst ICT stad Brugge. Akkoord toetreding. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De politiezone Gavers tekende in het verleden in op het ICT raamcontract van de Stad 

Kortrijk, maar deze raamovereenkomst liep ten einde op 31.12.2017. 

 

Een raamovereenkomst - in dit geval voor ICT – vereenvoudigt sterk de aankoop van 

middelen en diensten en vermijdt de administratieve overhead van een klassieke 

overheidsopdracht.  

 

De stad Brugge sloot via het college van burgemeester en schepenen van 18.10.2013 en 

23.12.2013 als opdrachtencentrale een raamovereenkomst af voor diverse ICT middelen.  

Deze is verdeeld over meerdere percelen en per perceel gegund aan de leverancier met 

het beste voorstel.  De Stad Kortrijk verlengt het afgelopen raamcontract niet en stelt voor 

aan te sluiten bij de Stad Brugge. 

 

Deze raamovereenkomst is bovendien ook volledig vrijblijvend, er is dus geen enkele 

aankoopverplichting en geen budgettaire impact. 

 

De politieraad is bevoegd op grond van art. 33 van de wet van 07.12.1998 op de 

geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP). 



 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen : 

 

-  de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten van 15.06.2016; 

- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

-  het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

-  het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

- de wet van 07.12.1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus 

(WGP), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 33. 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 :  

 

De politieraad keurt de toetreding tot het ICT raamcontract van de stad Brugge goed. 

 

Art. 2 :  

 

De politieraad aanvaardt alle technische en administratieve bepalingen van het bestek. 

 

 

4. Aankoop van 20 desktop computers. Goedkeuren technische 

omschrijving, raming (13.100,00 euro excl. btw) en aansluiten bij 

raamovereenkomst ICT stad Brugge. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch : 

 

In het kader van deze opdracht werd een technische omschrijving opgemaakt door de 

CAD (Centrale Aankoopdienst) van de zone.  

 

Het informaticapark wordt jaarlijks gecontroleerd door de systeemverantwoordelijke. Uit 

het technisch nazicht is gebleken dat 20 desktopcomputers aan vervanging toe zijn. 

 

Er werd een ICT-raamovereenkomst voor hardware, software en ondersteuning 

afgesloten door de stad Brugge, waarbij perceel 1 gegund werd aan de firma Real 

Dolmen uit Huizingen. Omwille van standaardisatie en de betere prijsvoorziening is het 

aangewezen om te werken via deze prijsvraag. De raming komt overeen met de 

bedongen prijs. De uitgave van de opdracht wordt geraamd op 13.100,00 euro excl. btw 

of 15.851,00 euro incl. btw. 

 

Het krediet is voorzien in de begroting van 2018 op artikel 330/742-53 van de 

buitengewone dienst.  De financiering van de opdracht zal gebeuren volgens de wijze 

zoals bepaald werd in de begroting 2018. 

 



De politieraad is bevoegd op grond van art. 33 van de wet van 07.12.1998 betreffende 

de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen : 

 

-  de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (B.S 14 juli 2016); 

-   het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S 9 mei 2017); 

- de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op 

twee niveaus (WGP), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 

33. 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 :  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de technische omschrijving en de raming voor deze 

opdracht opgemaakt door de CAD van de zone. De kostenraming bedraagt 13.100,00 

euro excl. btw of 15.851,00 euro incl. btw. 

 

Art. 2 :  

 

Voor hogergenoemde opdracht wordt aangesloten bij de ICT-raamovereenkomst voor 

hardware, software en ondersteuning, waarvoor de stad Brugge functioneert als 

opdrachtencentrale. 

 

Art. 3 :  

 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 werd gegund aan de firma Real Dolmen uit 

Huizingen.  De zone sluit daarbij aan overeenkomstig art. 1. 

 

Art.4 :  

 

De bijzondere administratieve contractuele bepalingen toepasselijk op de opdracht 

waarvan sprake in art. 1 zijn deze van de hogere opdracht. 

 

Art. 5 :  

 

De uitgave waarvan sprake in art. 1 is voorzien op het artikel 330/743-52 van de 

begroting 2018 en zal gefinancierd worden volgens de wijze zoals bepaald werd in deze 

begroting. 

 

  



 

5. Aankoop van een combi voor de interventiedienst. Goedkeuren bestek, 

raming (51.400,00 euro excl. btw) en aansluiten bij raamcontract. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch : 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgemaakt door de CAD (Centrale 

Aankoopdienst) van de zone. 

 

Er dient een combi type VW Transporter aangekocht te worden.  De Federale Overheid 

heeft een raamcontract DSA 2016 R3 007 perceel 37 afgesloten met de firma D’Ieteren 

uit Brussel.  De ombouw zal gebeuren door de Mecelcar uit Louvain-La-Neuve.  Omwille 

van standaardisatie en de betere prijsvoorziening is het aangewezen om te werken via de 

federale prijsvraag. 

 

Het voertuig VW Transporter 2.0 TDI is naast de wettelijke uitrusting bijkomend voorzien 

van een GPS, mistlichten vooraan, parkeersensoren achteraan, een automatische 

versnellingsbak, striping, bepantsering in de voordeuren, een lichtbalk (pack police), 

signalisatie, verduistering van de voorruit en vier zijruiten, een plafondlamp, de plaatsing 

van een MTD, plaatsing track & trace, een astridradio en een antenne.  De prijs van het 

voertuig inclusief opties en politietoebehoren bedraagt 51.400,00 euro excl. btw of 

62.194,00 incl. btw.   

 

In de begroting van 2018 is 55.000 euro voorzien op het artikel 330/743-52 van de 

buitengewone dienst.  Er is 7.200,00 euro te weinig voorzien.  Er wordt geopteerd om 

het voertuig te voorzien van een betere lichtbalk in plaats van het voorgestelde 

standaardmodel. Na overleg en met de goedkeuring van de toezichthoudende overheid te 

Brugge mag het dossier nu reeds afgewerkt worden mits de technische verschuiving in 

de BW 2018. 

 

De financiering van de opdracht zal gebeuren volgens de wijze zoals bepaald werd in de 

begroting 2018. 
 

De politieraad is bevoegd op grond van art. 33 van de wet van 07.12.1998 op de 

geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen : 

 

-  de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (B.S 14 juli 2016); 

-  het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S 9 mei 2017): 

- de wet van 07.12.1998 op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 

niveaus (WGP), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 33. 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

  



BESLUIT: 

 

Art. 1 :  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de raming voor deze opdracht opgemaakt 

door de CAD van de zone.  De kostenraming bedraagt 51.400,00 euro excl. btw of 

62.194,00 euro incl. btw.  Het voertuig VW Transporter 2.0 TDI is naast de wettelijke 

uitrusting bijkomend voorzien van een GPS, mistlichten vooraan, parkeersensoren 

achteraan, een automatische versnellingsbak, striping, bepantsering in de voordeuren, 

een lichtbalk (pack police), signalisatie, verduistering van de voorruit en vier zijruiten, 

een plafondlamp, de plaatsing van een MTD, plaatsing track & trace, een astridradio en 

een antenne. 

 

Art. 2 :  

 

Voor hogergenoemde opdracht wordt aangesloten bij de federale opdracht, DSA 2016 R3 

007 - perceel 37 waarvoor de hogere overheid functioneert als opdrachten-centrale. 

 

Art. 3 :  

 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 werd federaal gegund. De zone sluit daarbij aan 

overeenkomstig art. 1. 

 

Art.4 :  

 

De bijzondere administratieve contractuele bepalingen toepasselijk op de opdracht 

waarvan sprake in art. 1 zijn deze van de federale opdracht. 

 

Art. 5 :  

 

Het krediet voor de uitgave waarvan sprake in art. 1 is voorzien op het artikel 330/743-

52 van de begroting 2018, en er zal met goedkeuring van de toezichthoudende overheid 

extra krediet verschoven worden in de BW 2018. 

 

Art. 6 :   

 

De opdracht waarvan sprake in art. 1 zal gefinancierd worden volgens de wijze zoals 

bepaald werd in deze begroting. 

 

 

6. Vragenkwartiertje. 

 

 

Besloten zitting 

 

 

7. Zonepersoneel. Arbeidsongevallen. Beslissing met het oog op de start van 

het herzieningstermijn.  

 

 

8. Zonepersoneel. Pensioenaanvraag Inspecteur.  

 

  



 

Openbare zitting 

 

 

9. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. Openstellen van 1 

betrekking van inspecteur in de wijkdienst met wervingsreserve in de 

eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De zonechef stelt voor deel te nemen aan de eerstvolgende nuttige – eventueel lopende - 

mobiliteitscyclus ten einde de operationaliteit te verzekeren en zodoende een betrekking 

van inspecteur in de wijkdienst vacant te verklaren.  

 

Aanleiding is de pensionering van een wijkinspecteur, voorzien op 01.10.2018.  

 

De zonechef stelt voor een werfreserve te voorzien en geen bijzondere bekwaamheden te 

vereisen. 

 

Het is de politieraad die de publiceerbare betrekkingen dient vacant te verklaren en de 

selectiemethode dient te bepalen op advies van de zonechef. 

 

De zonechef adviseert als selectiemethode te opteren voor de plaatselijke selectie-

commissie (art. VI.II.61 en VI.II.62 RPpol). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen en omzendbrieven:  

 

- de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 

niveaus zoals thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 11; 

- het K.B. van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten zoals thans van kracht, inzonderheid de artikelen VI.II.10, tweede 

lid, 1°, VI.II.13, 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18, eerste lid en vierde lid, 

VI.II.19, par. 1, eerste lid en tweede lid, 1°, VI.II.20, tweede lid, VI.II.24, tweede 

lid, VI.II.42, tweede lid, VI.II.46, eerste lid, VI.II.47, tweede lid, VI.II.52, eerste lid, 

VI.II.56, tweede lid,  VI.II.61, VI.II.62 en VI.II.71; 

- het K.B. van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 

van het personeel van de politiediensten (B.S. 31.01.2002); 

- de omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling (B.S. 31.01.2002); 

- de omzendbrief GPI 15bis van 25.06.2002. 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: 

 

Verklaart in eerstvolgende nuttige – eventueel lopende - mobiliteitscyclus een betrekking 

van inspecteur in de wijkdienst vacant vanaf 01.10.2018 en inneembaar bij wijze van 

mobiliteit.  



 

Er zijn voor deze functie geen bijzondere bekwaamheden vereist. 

 

Art. 2: 

 

Opteert voor de plaatselijke selectiecommissie (art. VI.II.61 en VI.II.62 Rppol) als 

selectiemethode. 

 

Art. 3: 

 

Beslist een wervingsreserve voor deze functie aan te leggen. 

 

Art. 4: 

 

Hecht voor het overige en voor zoveel als nodig zijn akkoord aan de melding van de 

zonechef aan de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer betreffende artikel 1, 

2 en 3. 

 

Art. 5: 

 

De uiterste datum voor kandidatuurstelling is deze te bepalen in de publicatie van de 

Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.  De selectie moet uiterlijk 

plaatsgrijpen op het uiterste tijdstip noodzakelijk voor de aanstelling ingevolge de 

eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus. 

 

Art. 6: 

 

Eensluidend afschrift van onderhavige beraadslaging zal – via de diensten van de 

korpschef - worden overgemaakt aan de Directie van de mobiliteit en het 

personeelsbeheer. 

 

*** 

 

Gaat daarop over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van de leden van 

de selectiecommissie en de secretaris van deze commissie, vaststellend dat de zonechef 

of de door hem aan te duiden officier van rechtswege voorzitter is van de 

selectiecommissie en daarover dus niet dient gestemd. 

 

18 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt. 

 

CP Heidi Decraene, Directeur Operaties of zijn/haar vervanger bekomt 18 stemmen en is 

aangewezen als lid-officier in de selectiecommissie. 

 

HINP Wim Verstraete of zijn/haar vervanger bekomt 18 stemmen en is aangewezen als 

lid van de selectiecommissie. 

 

Adviseur Carine Desmet, Directeur Personeel of zijn/haar vervanger bekomt 18 stemmen 

en is aangewezen als secretaris zonder stemrecht in de selectiecommissie. 

  



 

10. Zonepersoneel. Operationeel kader. Mobiliteit. Openstellen van 1 

betrekking van inspecteur in de interventiedienst met wervingsreserve in 

de eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus. 

 

 

De politieraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De zonechef stelt voor deel te nemen aan de eerstvolgende nuttige – eventueel lopende - 

mobiliteitscyclus ten einde de operationaliteit te verzekeren en zodoende een betrekking 

van inspecteur in de interventiedienst (inspecteur - directie operaties - interventie) 

vacant te verklaren.  

 

Een inspecteur volgt momenteel een opleiding voor hoofdinspecteur (HINP) en studeert 

af eind juni. Na het afstuderen is er voor deze inspecteur geen betrekking vacant als 

HINP bij de politiezone Gavers. Gezien de talrijke openstaande plaatsen voor HINP in 

West-Vlaanderen zal hij logischerwijze postuleren voor een betrekking als HINP en de 

politiezone verlaten op 01.07.2018.  

 

Er zijn voor de open te stellen functie van inspecteur in de interventiedienst geen 

bijzondere bekwaamheden vereist. 

 

Het is de politieraad die de publiceerbare betrekkingen dient vacant te verklaren en de 

selectiemethode dient te bepalen op advies van de zonechef. 

 

De zonechef adviseert als selectiemethode te opteren voor de plaatselijke selectie-

commissie (art. VI.II.61 en VI.II.62 RPpol). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en reglementaire bepalingen en omzendbrieven:  

 

- de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 

niveaus zoals thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 11; 

- het K.B. van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten zoals thans van kracht, inzonderheid de artikelen VI.II.10, tweede 

lid, 1°, VI.II.13, 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18, eerste lid en vierde lid, 

VI.II.19, par. 1, eerste lid en tweede lid, 1°, VI.II.20, tweede lid, VI.II.24, tweede 

lid, VI.II.42, tweede lid, VI.II.46, eerste lid, VI.II.47, tweede lid, VI.II.52, eerste lid, 

VI.II.56, tweede lid,  VI.II.61, VI.II.62 en VI.II.71; 

- het K.B. van 20.11.2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 

van het personeel van de politiediensten (B.S. 31.01.2002); 

- de omzendbrief GPI 15 van 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 

mobiliteitsregeling (B.S. 31.01.2002); 

- de omzendbrief GPI 15bis van 25.06.2002. 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

  



BESLUIT: 

 

Art. 1: 

 

Verklaart een betrekking van inspecteur in de interventiedienst (inspecteur - directie 

operaties - interventie) vacant en inneembaar bij wijze van mobiliteit in de eerstvolgende 

– eventueel lopende - mobiliteitscyclus.  

 

Er zijn voor deze functie geen bijzondere bekwaamheden vereist. 

 

Art. 2: 

 

Opteert voor de plaatselijke selectiecommissie (art. VI.II.61 en VI.II.62 Rppol) als 

selectiemethode. 

 

Art. 3: 

 

Beslist een wervingsreserve voor deze functie aan te leggen. 

 

Art. 4: 

 

Hecht voor het overige en voor zoveel als nodig zijn akkoord aan de melding van de 

zonechef aan de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer betreffende artikel 1, 

2 en 3. 

 

Art. 5: 

 

De uiterste datum voor kandidatuurstelling is deze te bepalen in de publicatie van de 

Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.  De selectie moet uiterlijk 

plaatsgrijpen op het uiterste tijdstip noodzakelijk voor de aanstelling ingevolge de 

eerstvolgende nuttige mobiliteitscyclus. 

 

Art. 6: 

 

Eensluidend afschrift van onderhavige beraadslaging zal – via de diensten van de 

korpschef - worden overgemaakt aan de Directie van de mobiliteit en het 

personeelsbeheer. 

 

*** 

 

Gaat daarop over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van de leden van 

de selectiecommissie en de secretaris van deze commissie, vaststellend dat de zonechef 

of de door hem aan te duiden officier van rechtswege voorzitter is van de 

selectiecommissie en daarover dus niet dient gestemd. 

 

18 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt. 

 

CP Heidi Decraene , Directeur Operaties of zijn/haar vervanger bekomt 18 stemmen en is 

aangewezen als lid-officier in de selectiecommissie. 

 

HINP Kevin Strobbe of zijn/haar vervanger bekomt 18 stemmen en is aangewezen als lid 

van de selectiecommissie. 

 

Adviseur Carine Desmet, Directeur Personeel of haar vervanger bekomt 18 stemmen en 

is aangewezen als secretaris zonder stemrecht in de selectiecommissie. 

 



*** 

 

 

Stemmingen 

 

 

Alle punten in de openbare zitting die openbaar werden gestemd werden met unanimiteit 

van stemmen van de aanwezige leden aanvaard. 

 

 

Verslag 

 

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd op het verslag van de zitting van 

20.02.2018, verslag dat dienvolgens geacht moet worden te zijn goedgekeurd. 

 

 

 

De zitting eindigt omstreeks 20.42 uur. 

 

 

 

 

 

 

NAMENS DE POLITIERAAD 

 

 

 

 

Frank Detremmerie         Alain Top 

secretaris         voorzitter 


