
 

 
 

BEKENDMAKING 

 
Deinze, 17 februari 2020 

 
 
De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 februari 2020. 
 
De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het 
publiek van 18 februari 2020 tot en met 29 februari 2020 in de gemeentehuizen. Deze lijst kan 
eveneens worden geraadpleegd op de websites van de gemeenten en de politiezone. 
 

namens het politiecollege 
 
De secretaris De voorzitter 

 
 

W. DEN TANDT J. VERMEULEN 
 
 
AGENDA 
 
Openbare zitting 
 
1 Kennisname brief Gouverneur – federaal administratief toezicht begroting 2020 
2 Goedkeuren aanvraag verhogen minimaal effectief 
3 Goedkeuren rechtstreekse aanwerving 11 basiskaders categorie E 
4 Wijzigen 4 beslissingen politieraad – vacant verklaren bedieningen basiskader 
5 Vacant verklaren 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 
6 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze 
7 Vacant verklaren 1 bediening middenkader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze 
8 Vacant verklaren 1 bediening middenkader, directie Operaties, dienst Wijkwerking 

Zomergem 
9 Vacant verklaren 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie 

Lievegem 
10 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Verkeer 
11 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Nevele 
12 Wijzigen beslissing politieraad – vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie 

Operaties, dienst Wijkwerking Waarschoot 
13 Bekrachtigen beslissing politiecollege - vacant verklaren 1 contractuele bediening Calog 

Niv B, directie BBO, Informaticateam – tijdelijke en bijzondere opdracht 
14 Intrekken beslissing politieraad – vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie 

Operaties, dienst Interventie Deinze 
15 Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 
16 Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie BBO, Informaticateam, assistent 

functioneel beheerder 
17 Goedkeuren procedure aanwerving jobstudenten 2020 



Geheime zitting 
 
18 Aanvaarden ontslag commissaris van politie 
19 Kennisname beslissing politiecollege – benoemen 2 basiskaders, directie Operaties, 

dienst Interventie Lievegem 
20 Kennisname beslissing politiecollege – dringende externe contractuele aanwerving 

1 Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & Financiën, arbeider 
21 Kennisname beslissing politiecollege – ambtshalve aanwijzing 1 basiskader, directie 

Operaties, dienst Interventie Lievegem – niet benoemen 
22 Kennisname beslissing politiecollege – wijzigen beslissing politiecollege – benoemen 

8 basiskaders, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 
23 Kennisname beslissing politiecollege – erkennen bijzonder nuttige beroepservaring 

voorafgaande diensten 1 Calog Niv C, directie Operaties, Contactteam 
24 Kennisname beslissing politiecollege – erkennen bijzonder nuttige beroepservaring 

voorafgaande diensten 1 Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & 
Financiën, onderhoudspersoneelslid 

25 Contractuele aanstelling 1 Calog Niv B, directie BBO, Informaticateam – tijdelijke en 
bijzondere opdracht 

 



OPENBARE ZITTING 
 
 
1. KENNISNAME BRIEF GOUVERNEUR – FEDERAAL ADMINISTR ATIEF TOEZICHT 

BEGROTING 2020 
 
De politieraad neemt kennis van de brief van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
m.b.t. de goedkeuring van de begroting 2020 in het kader van het federaal administratief 
toezicht. 
 
2. GOEDKEUREN AANVRAAG VERHOGEN MINIMAAL EFFECTIEF 
 
De politieraad beslist een aanvraag in te dienen bij de Minister van Binnenlandse Zaken om het 
minimaal effectief van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem als volgt te verhogen: 
 
− Operationeel kader: van 118 naar 151 
− Administratief en logistiek kader: van 10 naar 36 
 
3. GOEDKEUREN RECHTSTREEKSE AANWERVING 11 BASISKADE RS CATEGORIE E 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de rechtstreekse aanwerving van 
11 basiskaders conform de categorie E van de ministeriële omzendbrief GPI 73, onder de 
opschortende voorwaarde dat de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem als deficitair dient te 
worden beschouwd na het door de Minister van Binnenlandse Zaken verhogen van het 
minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek kader van de lokale 
politie. 
 
4. WIJZIGEN 4 BESLISSINGEN POLITIERAAD – VACANT VER KLAREN BEDIENINGEN 

BASISKADER 
 
Artikel 3 van de 4 hieronder vermelde beslissingen van de politieraad dd. 9 december 2019 
m.b.t. het vacant verklaren van 4 bedieningen basiskader: 
  
− 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 
− 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 
− 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Verkeer 
− 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Nevele 
 
wordt als volgt gewijzigd: 
 
“Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader opnieuw worden 
gepubliceerd in de eerstvolgende mobiliteitsronde, met dien verstande dat dan voorrang wordt 
verleend conform de anciënniteit van de kandidaten die voldoen aan algemene voorwaarden 
van de mobiliteit bedoeld in artikel VI.II.10 RPPol.” 
 
5. VACANT VERKLAREN 2 BEDIENINGEN BASISKADER, DIREC TIE OPERATIES, 

DIENST INTERVENTIE DEINZE 
 
2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, worden vacant 
verklaard. 



Na een vruchteloze mobiliteitsronde zullen deze vacante bedieningen basiskader, directie 
Operaties, dienst Interventie Deinze, opnieuw worden gepubliceerd in de eerstvolgende 
mobiliteitsronde, met dien verstande dat dan voorrang wordt verleend conform de anciënniteit 
van de kandidaten die voldoen aan algemene voorwaarden van de mobiliteit bedoeld in 
artikel VI.II.10 RPPol. 
 
6. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTI E OPERATIES, DIENST 

WIJKWERKING DEINZE 
 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze, wordt vacant verklaard. 
 
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties, 
dienst Wijkwerking Deinze, opnieuw worden gepubliceerd in de eerstvolgende mobiliteitsronde, 
met dien verstande dat dan voorrang wordt verleend conform de anciënniteit van de kandidaten 
die voldoen aan algemene voorwaarden van de mobiliteit bedoeld in artikel VI.II.10 RPPol. 
 
7. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING MIDDENKADER, DIRECT IE OPERATIES, DIENST 

WIJKWERKING DEINZE 
 
De bediening middenkader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze, wordt vacant 
verklaard. 
 
8. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING MIDDENKADER, DIRECT IE OPERATIES, DIENST 

WIJKWERKING ZOMERGEM 
 
De bediening middenkader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Zomergem, wordt vacant 
verklaard, onder de opschortende voorwaarde dat hoofdinspecteur van politie Sven Taerwe 
wordt benoemd in het door hem gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-
05 en hij dit ambt ook effectief opneemt. 
 
9. VACANT VERKLAREN 2 BEDIENINGEN BASISKADER, DIREC TIE OPERATIES, 

DIENST INTERVENTIE LIEVEGEM 
 
1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, wordt vacant verklaard, 
onder de opschortende voorwaarde dat inspecteur van politie Benjamin De Smet wordt 
benoemd in het door hem gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-05 en 
hij dit ambt ook effectief opneemt. 
 
1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, wordt vacant verklaard, 
onder de opschortende voorwaarde dat inspecteur van politie Jens Janssens wordt benoemd in 
een van de door hem gesolliciteerde ambten in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-05 en 
hij ook effectief een van deze ambten opneemt. 
 
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zullen deze vacante bedieningen basiskader, directie 
Operaties, dienst Interventie Lievegem, opnieuw worden gepubliceerd in de eerstvolgende 
mobiliteitsronde, met dien verstande dat dan voorrang wordt verleend conform de anciënniteit 
van de kandidaten die voldoen aan algemene voorwaarden van de mobiliteit bedoeld in 
artikel VI.II.10 RPPol. 



10. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECT IE OPERATIES, DIENST 
VERKEER 

 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Verkeer, wordt vacant verklaard, onder de 
opschortende voorwaarde dat inspecteur van politie Christa Goethals wordt benoemd in het 
door haar gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-05 en zij dit ambt ook 
effectief opneemt. 
 
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties, 
dienst Verkeer, opnieuw worden gepubliceerd in de eerstvolgende mobiliteitsronde, met dien 
verstande dat dan voorrang wordt verleend conform de anciënniteit van de kandidaten die 
voldoen aan algemene voorwaarden van de mobiliteit bedoeld in artikel VI.II.10 RPPol. 
 
11. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECT IE OPERATIES, DIENST 

WIJKWERKING NEVELE 
 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Nevele, wordt vacant verklaard, 
onder de opschortende voorwaarde dat inspecteur van politie Hans Proot wordt benoemd in het 
door hem gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-05 en hij dit ambt ook 
effectief opneemt. 
 
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties, 
dienst Wijkwerking Nevele, opnieuw worden gepubliceerd in de eerstvolgende mobiliteitsronde, 
met dien verstande dat dan voorrang wordt verleend conform de anciënniteit van de kandidaten 
die voldoen aan algemene voorwaarden van de mobiliteit bedoeld in artikel VI.II.10 RPPol. 
 
12. WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD - VACANT VERKLA REN 1 BEDIENING 

BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST WIJKWERKING WAARSCHOOT 
 
Artikel 1 van de beslissing van de politieraad dd. 23 oktober 2019 m.b.t. het vacant verklaren 
van 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Waarschoot, wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
“De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Zomergem, wordt vacant 
verklaard.” 
 
Artikel 3 van de beslissing van de politieraad dd. 23 oktober 2019 m.b.t. het vacant verklaren 
van 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Waarschoot, wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
“Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties, 
dienst Wijkwerking Zomergem, opnieuw worden gepubliceerd in de eerstvolgende 
mobiliteitsronde, met dien verstande dat dan voorrang wordt verleend conform de anciënniteit 
van de kandidaten die voldoen aan algemene voorwaarden van de mobiliteit bedoeld in artikel 
VI.II.10 RPPol.” 
 



13. BEKRACHTIGEN BESLISSING POLITIECOLLEGE - VACANT  VERKLAREN 
1 CONTRACTUELE BEDIENING CALOG NIV B, DIRECTIE BBO,  INFORMATICATEAM – 
TIJDELIJKE EN BIJZONDERE OPDRACHT 

 
De beslissing van het politiecollege dd. 8 januari 2020 - waarbij de contractuele bediening Calog 
Niv B, directie BBO, Informaticateam, wordt vacant verklaard als tijdelijke en bijzondere 
opdracht voor de bepaalde duur van 1 jaar – wordt bekrachtigd. 
 
14. INTREKKEN BESLISSING POLITIERAAD – VACANT VERKL AREN 1 BEDIENING 

CALOG NIV C, DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE  DEINZE 
 
De volgende beslissing van de politieraad dd. 9 december 2019 wordt ingetrokken: 
 
− Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie Operaties, dienst Interventie Deinze. 
 
15. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG NIV C, DIREC TIE OPERATIES, DIENST 

INTERVENTIE DEINZE 
 
De bediening Calog Niv C, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, wordt vacant verklaard. 
 
De selectieprocedure wordt vastgesteld als volgt: 
 
− In een eerste fase wordt de vacante bediening gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2020-02; 
− Indien de mobiliteitscyclus 2020-02 geen geschikte kandidaat oplevert, wordt in een tweede 

fase overgegaan tot de externe statutaire rekrutering, waarbij de bediening zal worden 
gepubliceerd op de website www.jobpol.be. 

 
16. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG NIV C, DIREC TIE BBO, 

INFORMATICATEAM, ASSISTENT FUNCTIONEEL BEHEERDER 
 
De bediening Calog Niv C, directie BBO, Informaticateam, assistent functioneel beheerder, 
wordt vacant verklaard. 
 
De selectieprocedure wordt vastgesteld als volgt: 
 
− In een eerste fase wordt de vacante bediening gepubliceerd in de mobiliteitscyclus die volgt 

op de inplaatsstelling van het personeelslid ingevolge de procedure van de dringende 
externe contractuele aanwerving; 

− Indien deze mobiliteitscyclus geen geschikte kandidaat oplevert, wordt in een tweede fase 
overgegaan tot de externe statutaire rekrutering, waarbij de bediening zal worden 
gepubliceerd op de website www.jobpol.be. 

 
17. GOEDKEUREN PROCEDURE AANWERVING JOBSTUDENTEN 20 20 
 
Voor de periode juli, augustus en september 2020 wordt overgegaan tot de tijdelijke 
contractuele aanwerving van 4 jobstudenten: 
 
− Periode 29 juni t/m 17 juli 2020: 1 jobstudent; 
− Periode 20 juli t/m 7 augustus 2020: 1 jobstudent; 
− Periode 10 augustus t/m 28 augustus 2020: 1 jobstudent; 



− Periode 31 augustus t/m 18 september 2020: 1 jobstudent. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
18. AANVAARDEN ONTSLAG COMMISSARIS VAN POLITIE 
 
Het ontslag als commissaris van politie, aangeboden door de heer Johan Boddin, geboren op 9 
april 1959, en wonende te 9700 Oudenaarde, Meidoornstraat 3, wordt aanvaard met ingang van 
1 januari 2021.  
 
19. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – BENOEMEN  2 BASISKADERS, 

DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE LIEVEGEM 
 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 9 december 2019 
waarbij de heren Steven Halain en Siebe Van Vooren worden benoemd tot het basiskader, 
directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, onder de opschortende voorwaarde dat zij in 
eerste of in tweede zittijd slagen voor hun huidige opleiding tot het basiskader. 
 
20. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – DRINGEND E EXTERNE 

CONTRACTUELE AANWERVING 1 CALOG NIV D, DIRECTIE OND ERSTEUNING, 
DIENST LOGISTIEK & FINANCIËN, ARBEIDER 

 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 9 december 2019 waarbij 
aan de heer Geert Debie met ingang van 1 februari 2020 een arbeidsovereenkomst voor de 
bepaalde duur van 12 maanden wordt aangeboden als Calog Niv D, directie Ondersteuning, 
dienst Logistiek & Financiën, arbeider. 
 
21. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – AMBTSHAL VE AANWIJZING 

1 BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTI E LIEVEGEM – NIET 
BENOEMEN 

 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 18 december 2019 
waarbij wordt beslist een aspirant-inspecteur van politie niet te benoemen na ambtshalve 
aanwijzing. 
 
22. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – WIJZIGEN  BESLISSING 

POLITIECOLLEGE – BENOEMEN 8 BASISKADERS, DIRECTIE O PERATIES, DIENST 
INTERVENTIE DEINZE 

 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 18 december 2019 
waarbij de beslissing van het politiecollege dd. 22 maart 2019 in die zin wordt gewijzigd dat 
mevrouw Kimberley De Rycke op datum van 1 januari 2020 wordt benoemd tot het basiskader, 
directie Operaties, dienst Interventie Deinze. 
 



23. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – ERKENNEN  BIJZONDER NUTTIGE 
BEROEPSERVARING VOORAFGAANDE DIENSTEN 1 CALOG NIV C , DIRECTIE 
OPERATIES, CONTACTTEAM 

 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 5 februari 2020 waarbij 
de voorafgaande diensten, zoals gepresteerd door assistente Elien Imant in de privé-sector, 
worden erkend als bijzonder nuttige beroepservaring voor de maximumduur van 3 maanden. 
 
24. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – ERKENNEN  BIJZONDER NUTTIGE 

BEROEPSERVARING VOORAFGAANDE DIENSTEN 1 CALOG NIV D , DIRECTIE 
ONDERSTEUNING, DIENST LOGISTIEK & FINANCIËN, 
ONDERHOUDSPERSONEELSLID 

 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 5 februari 2020 waarbij 
de voorafgaande diensten, zoals gepresteerd door hulpkracht Sabine Van Meulecom in de privé-
sector, worden erkend als bijzonder nuttige beroepservaring voor de maximumduur van 3 jaar en 
10 maanden. 
 
25. CONTRACTUELE AANSTELLING 1 CALOG NIV B, DIRECTI E BBO, 

INFORMATICATEAM – TIJDELIJKE EN BIJZONDERE OPDRACHT  
 
Aan de heer Koen Van Hoey, wonende Driesstraat 26 te 9800 Deinze, wordt voor de periode 
van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021 een contract van bepaalde duur aangeboden voor 
de tijdelijke en bijzondere opdracht Calog Niv B, directie BBO, Informaticateam. 


