
 

 
 

BEKENDMAKING 

 
Deinze, 23 oktober 2019 

 
 
De vergadering van de politieraad vond plaats op 23 oktober 2019. 
 
De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het 
publiek van 24 oktober 2019 tot en met 4 november 2019 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 ontslag lid politieraad 
2 Eedaflegging lid politieraad 
3 Kennisname brief Gouverneur – federaal administratief toezicht begrotingswijziging Nr. 

1/2019 
4 Kennisname proces-verbaal verificatie kas bijzonder rekenplichtige 
5 Goedkeuren begrotingswijziging Nr. 2/2019 
6 Goedkeuren begroting 2020 
7 Goedkeuren bestek Nr. PR2/2019 – aankoop modulair lockersysteem 
8 Goedkeuren aankoop vingerafdruksysteem 
9 Goedkeuren aankoop wapenkasten 
10 Kennisname jaarverslag 
11 Vaststellen opdrachtbrief korpschef 
12 Vacant verklaren 1 bediening officierskader, directie Operaties, dienst Verkeer  
13 Vacant verklaren 1 bediening middenkader, directie BBO, APO-beheerder 
14 Vacant verklaren 1 bediening middenkader, directie Operaties, dienst Verkeer 
15 Vacant verklaren 1 bediening middenkader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze 
16 Vacant verklaren 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie 

Lievegem 
17 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Verkeer 
18 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Nevele 
19 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking 

Waarschoot 
20 Vacant verklaren 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, Contactteam 



21 Wijzigen beslissing politieraad – vacant verklaren 5 bedieningen basiskader, directie 
Operaties, dienst Interventie Lievegem 

22 Wijzigen beslissing politieraad – vacant verklaren 2 bedieningen basiskader, directie 
Operaties, dienst Interventie Deinze 

23 Wijzigen beslissing politieraad – vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie 
Operaties, dienst Wijkwerking Waarschoot 

24 Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie BBO, Informaticateam, assistent 
functioneel beheerder  

25 Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & 
Financiën, arbeider 

26 Vacant verklaren 1/2 bediening Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & 
Financiën, onderhoudspersoneelslid 

27 Intrekken beslissingen politieraad – vacante bedieningen met niet-ingevulde opschortende 
voorwaarde 

 
Geheime zitting 
 
28 Aanstellen bijzonder rekenplichtige 
29 Benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Waarschoot 
30 Kennisname beslissing politiecollege – benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst 

Wijkwerking Nevele 
31 Kennisname beslissing politiecollege – benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst 

Wijkwerking Zomergem 
32 Kennisname beslissing politiecollege – benoemen 1 Calog Niv B, directie BBO, 

Informaticateam, functioneel beheerder 
33 Kennisname beslissing politiecollege – benoemen 1 Calog Niv D, directie Ondersteuning, 

dienst Logistiek & Financiën, arbeider 
34 Toekennen pensioen aan een inspecteur van politie wegens lichamelijke ongeschiktheid 
35 Toekennen pensioen aan een inspecteur van politie wegens lichamelijke ongeschiktheid  
36 Aanvaarden ontslag onderhoudspersoneelslid 
37 Aanvaarden ontslag onderhoudspersoneelslid 
38 Toekennen vergoeding aan een inspecteur van politie ingevolge arbeidsongeval 
HD Kennisname beslissing politiecollege – benoemen 5 basiskaders, directie Operaties, dienst 

Interventie Lievegem 
HD Kennisname beslissing politiecollege – benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst 

Wijkwerking Zulte 
 



OPENBARE ZITTING 
 
1. KENNISNAME ONTSLAG LID POLITIERAAD 
 
De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Jeroen Van Acker als lid van de 
politieraad en de beslissing van het besluit van de Deputatie dd. 23 mei 2019 waarbij de 
verkiezing van de heer Dirk De Poorter als lid voor de politieraad van de politiezone Deinze-
Zulte-Lievegem wordt geldig verklaard. 
 
2. EEDAFLEGGING LID POLITIERAAD 
 
De voorzitter verzoekt de heer Patrick Dossche de eed voor hem af te leggen, waaraan hij 
voldoet. Na deze eedaflegging wordt dit lid van de politieraad aangesteld verklaard in zijn 
functie. 
 
3. KENNISNAME BRIEF GOUVERNEUR – FEDERAAL ADMINISTR ATIEF TOEZICHT 

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1/2019 
 
De politieraad neemt kennis van de brief van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
m.b.t. de goedkeuring van de begrotingswijziging Nr. 1/2019 in het kader van het federaal 
administratief toezicht. 
 
4. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VERIFICATIE KAS BIJZON DER REKENPLICHTIGE 
 
Overeenkomstig artikel 131 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet (van toepassing op de lokale 
politie ingevolge artikel 34 van de Wet op de geïntegreerde politie) heeft het politiecollege de 
kas van de bijzonder rekenplichtige geverifieerd. De politieraad neemt kennis van het proces-
verbaal van deze verificatie. 
 
5. GOEDKEUREN BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2/2019 
 
De gewone begroting wordt, overeenkomstig de toelichtingen in bijgaande tabel, gewijzigd en 
de nieuwe uitkomst van de begroting 2019 wordt als volgt vastgesteld: 
 
− In ontvangsten voor de som van   17.613.514,00 euro 
− In uitgaven voor de som van   17.613.514,00 euro 
− Waaruit een saldo volgt van   0,00 euro 
 
De buitengewone begroting wordt, overeenkomstig de toelichtingen in bijgaande tabel, 
gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting 2019 wordt als volgt vastgesteld: 
 
− In ontvangsten voor de som van   1.441.000,00 euro 
− In uitgaven voor de som van   1.441.000,00 euro 
− Waaruit een saldo volgt van   0,00 euro 
 
6. GOEDKEUREN BEGROTING 2020 
 
De begroting 2020 wordt als volgt goedgekeurd: 
 



Gewone dienst: 
− Ontvangsten eigen dienstjaar   14.754.905,00 euro 
− Uitgaven eigen dienstjaar    15.322.780,00 euro 
− Uitgaven vorige dienstjaren   107.125,00 euro 
− Uitgaven overboekingen    0,00 euro 
− Geraamd begrotingsresultaat 2019  675.000,00 euro 
− Resultaat van de begrotingsrekening 2020 675.000,00 euro 
− Geraamd begrotingsresultaat 2020  0,00 euro 
 
Buitengewone dienst: 
− Ontvangsten eigen dienstjaar   382.000,00 euro 
− Uitgaven eigen dienstjaar    382.000,00 euro 
− Ontvangsten overboekingen   0,00 euro 
− Geraamd begrotingsresultaat 2019  0,00 euro 
− Resultaat van de begrotingsrekening 2020 0,00 euro 
− Geraamd begrotingsresultaat 2020  0,00 euro 
 
7. GOEDKEUREN BESTEK NR. PR2/2019 – AANKOOP MODULAI R LOCKERSYSTEEM 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van een modulair lockersysteem 
met een totale indicatieve raming van 80.000,00 euro inclusief btw. Het politiecollege wordt 
gemachtigd deze aankoop te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking volgens het bestek Nr. PR2/2019 voor de aankoop van een modulair 
lockersysteem. 
 
8. GOEDKEUREN AANKOOP VINGERAFDRUKSYSTEEM 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van een vingerafdruksysteem met 
een totale indicatieve raming van 46.000,00 euro inclusief btw. Het politiecollege wordt 
gemachtigd deze aankoop te gunnen volgens de meerjarige raamovereenkomst Procurement 
2017 R3 157 van leveringen betreffende de aankoop en installatie van stations voor het nemen 
van beelden van vingerafdrukken, palmafdrukken, zonder papier en voor het nemen van foto’s 
ten voordele van de geïntegreerde politie. 
 
9. GOEDKEUREN AANKOOP WAPENKASTEN 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van bijkomende wapenkasten met 
een totale indicatieve raming van 30.000,00 euro inclusief btw. Het politiecollege wordt 
gemachtigd deze aankoop onderhands te gunnen. 
 
10. KENNISNAME JAARVERSLAG 
 
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de politiezone Deinze-Zulte-
Lievegem. 
 
11. VASTSTELLEN OPDRACHTBRIEF KORPSCHEF 
 
De opdrachtbrief van de korpschef wordt vastgesteld voor de mandaatperiode 2019-2024. 



12. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING OFFICIERSKADER, DI RECTIE OPERATIES, 
DIENST VERKEER 

 
De bediening officierskader, directie Operaties, dienst Verkeer, wordt vacant verklaard. De wijze 
van selectie wordt vastgelegd als volgt : 
 
− Organiseren van een assessment (voorafgaand aan het assessment organiseert het 

assessmentbureau verkennende gesprekken die eliminerend werken. Na deze verkennende 
gesprekken kunnen maximum 3 kandidaten deelnemen aan het assessment); 

− Het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie. 
 
13. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING MIDDENKADER, DIREC TIE BBO, APO-

BEHEERDER 
 
De bediening middenkader, directie BBO, APO-beheerder, wordt vacant verklaard. De wijze van 
selectie wordt vastgelegd als volgt: 
 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
14. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING MIDDENKADER, DIREC TIE OPERATIES, DIENST 

VERKEER 
 
De bediening middenkader, directie Operaties, dienst Verkeer, wordt vacant verklaard, onder de 
opschortende voorwaarde dat hoofdinspecteur van politie Miguël Christiaens wordt benoemd in 
het door hem gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-04 en hij dit ambt 
ook effectief opneemt. De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt: 
 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
15. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING MIDDENKADER, DIREC TIE OPERATIES, DIENST 

WIJKWERKING DEINZE 
 
De bediening middenkader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze, wordt vacant 
verklaard. De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt: 
 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
16. VACANT VERKLAREN 2 BEDIENINGEN BASISKADER, DIRE CTIE OPERATIES, 

DIENST INTERVENTIE LIEVEGEM 
 
2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, worden vacant 
verklaard. De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt: 
 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
17. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECT IE OPERATIES, DIENST 

VERKEER 
 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Verkeer, wordt vacant verklaard. De wijze 
van selectie wordt vastgelegd als volgt: 



− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
18. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECT IE OPERATIES, DIENST 

WIJKWERKING NEVELE 
 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Nevele, wordt vacant verklaard. 
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt: 
 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
19. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECT IE OPERATIES, DIENST 

WIJKWERKING WAARSCHOOT 
 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Waarschoot, wordt vacant 
verklaard, onder de opschortende voorwaarde dat inspecteur van politie Valerie Decorte wordt 
benoemd in het door haar gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 209-04 en 
zij dit ambt ook effectief opneemt. De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt: 
 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
20. VACANT VERKLAREN 2 BEDIENINGEN BASISKADER, DIRE CTIE OPERATIES, 

CONTACTTEAM 
 
2 bedieningen basiskader, directie Operaties, Contactteam, worden vacant verklaard, waarbij 
voor één bediening de opschortende voorwaarde wordt voorzien dat inspecteur van politie 
Pascal Dewaele wordt benoemd in het door hem gesolliciteerde ambt in het kader van de 
mobiliteitscyclus 2019-04 en hij dit ambt ook effectief opneemt. De wijze van selectie wordt 
vastgelegd als volgt: 
 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
21. WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD – VACANT VERKLA REN 5 BEDIENINGEN 

BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE LIEVEGEM 
 
In het beschikkend gedeelte van de beslissing van de politieraad dd. 17 juni 2019 m.b.t. het 
vacant verklaren van 5 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, 
dient artikel 1 als volgt te worden aangepast: 
 
Artikel 1: 4 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, worden 
vacant verklaard, onder de opschortende voorwaarde dat eerste inspecteurs van politie Marc 
Braeckman, Tom De Jaeger, Mario De Zutter en Piet Van De Keere worden benoemd in het 
door hen gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-02 en zij dit ambt ook 
effectief opnemen. 
 
22. WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD – VACANT VERKLA REN 2 BEDIENINGEN 

BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE DEINZE 
 
In het beschikkend gedeelte van de beslissing van de politieraad dd. 17 juni 2019 m.b.t. het 
vacant verklaren van 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, 
dient artikel 1 als volgt te worden aangepast: 



 
Artikel 1: De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, wordt vacant 
verklaard. 
 
23. WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD – VACANT VERKLA REN 1 BEDIENING 

BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST WIJKWERKING WAARSCHOOT 
 
In het beschikkend gedeelte van de beslissing van de politieraad dd. 17 juni 2019 m.b.t. het 
vacant verklaren van 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking 
Waarschoot, dient artikel 1 als volgt te worden aangepast: 
 
Artikel 1: De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Waarschoot, wordt 
vacant verklaard. 
 
24. 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 2019-05; 
− Indien de mobiliteitscyclus 2019-05 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. 

 
25. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG NIV D, DIREC TIE ONDERSTEUNING, 

DIENST LOGISTIEK & FINANCIËN, ARBEIDER 
 
De bediening Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & Financiën, arbeider, wordt 
vacant verklaard. De selectieprocedure wordt vastgesteld als volgt: 
 
− In een eerste fase wordt de vacante bediening gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2020-01; 
− Indien de mobiliteitscyclus 2020-01 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. 

 
26. VACANT VERKLAREN 1/2 BEDIENING CALOG NIV D, DIR ECTIE ONDERSTEUNING, 

DIENST LOGISTIEK & FINANCIËN, ONDERHOUDS-PERSONEELS LID 
 
De contractuele halftijdse bediening Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & 
Financiën, onderhoudspersoneelslid (19/38), wordt vacant verklaard. De vacante bediening 
wordt gepubliceerd op de website www.jobpol.be. De wijze van selectie wordt vastgelegd als 
volgt: 
 
− Cognitieve proef en persoonlijkheidsproef (federale politie); 
− Praktische proef (PZ Deinze-Zulte-Lievegem); 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten (PZ 

Deinze-Zulte-Lievegem). 



27. INTREKKEN BESLISSINGEN POLITIERAAD – VACANTE BE DIENINGEN MET NIET-
INGEVULDE OPSCHORTENDE VOORWAARDE 

 
De volgende beslissingen van de politieraad dd. 17 juni 2019 worden ingetrokken: 
 
− Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze; 
− Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie BBO, Informaticateam, assistent 

functioneel beheerder; 
− Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie BBO, Secretariaat. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
28. AANSTELLEN BIJZONDER REKENPLICHTIGE 
 
Mevrouw Martine Van Moer wordt aangesteld als bijzonder rekenplichtige van de politiezone 
Deinze-Zulte-Lievegem. 
 
29. BENOEMEN 1 BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIEN ST WIJKWERKING 

WAARSCHOOT 
 
Mevrouw Maaike Cami wordt op datum van 1 januari 2020 benoemd tot het basiskader, directie 
Operaties, dienst Wijkwerking Waarschoot. 
 
30. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – BENOEMEN  1 BASISKADER, 

DIRECTIE OPERATIES, DIENST WIJKWERKING NEVELE 
 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 30 augustus 2019 
waarbij inspecteur van politie Jasmien Willems wordt benoemd tot het basiskader, directie 
Operaties, dienst Wijkwerking Nevele. 
 
31. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – BENOEMEN  1 BASISKADER, 

DIRECTIE OPERATIES, DIENST WIJKWERKING ZOMERGEM 
 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 30 augustus 2019 
waarbij inspecteur van politie Debbie Van Den Bulcke wordt benoemd tot het basiskader, 
directie Operaties, dienst Wijkwerking Zomergem. 
 
32. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – BENOEMEN  1 CALOG NIV B, 

DIRECTIE BBO, INFORMATICATEAM, FUNCTIONEEL BEHEERDE R 
 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 28 augustus 2019 
waarbij de heer Tommy Ysenbaert wordt benoemd als Calog Niv B, directie BBO, 
Informaticateam, functioneel beheerder. 
 
33. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – BENOEMEN  1 CALOG NIV D, 

DIRECTIE ONDERSTEUNING, DIENST LOGISTIEK & FINANCIË N, ARBEIDER 
 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 27 september 2019 
waarbij de heer Tijl Schelstraete wordt benoemd als Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst 



Logistiek & Financiën, arbeider. 
 
34. TOEKENNEN PENSIOEN AAN EEN INSPECTEUR VAN POLIT IE WEGENS 

LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID 
 
Inspecteur van politie Anja Termont wordt met ingang van 1 oktober 2019 voor de periode van 
12 maanden op pensioen gesteld wegens tijdelijke ongeschiktheid. 
 
35. TOEKENNEN PENSIOEN AAN EEN INSPECTEUR VAN POLIT IE WEGENS 

LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID 
 
Inspecteur van politie Nathalie De Keyser wordt met ingang van 1 oktober 2019 voor de periode 
van 12 maanden op pensioen gesteld wegens tijdelijke ongeschiktheid. 
 
36. AANVAARDEN ONTSLAG ONDERHOUDSPERSONEELSLID 
 
Het ontslag als onderhoudspersoneelslid, aangeboden door mevrouw Katrien Vandevoorde, 
wordt aanvaard met ingang van 1 januari 2020.  
 
37. AANVAARDEN ONTSLAG ONDERHOUDSPERSONEELSLID 
 
Het ontslag als onderhoudspersoneelslid, aangeboden door mevrouw Martina Pourquoy, wordt 
aanvaard met ingang van 1 mei 2020. 
 
38. TOEKENNEN VERGOEDING AAN EEN INSPECTEUR VAN POL ITIE INGEVOLGE 

ARBEIDSONGEVAL 
 
De graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid die werd vastgesteld op 0% moet ingevolge 
de verergering van de toestand van inspecteur van politie Sophie Vervacke op 1% worden 
gebracht. 
 
BIJ HOOGDRINGENDHEID – KENNISNAME BESLISSING POLITI ECOLLEGE – BENOEMEN 
5 BASISKADERS, DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENT IE LIEVEGEM 
 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 23 oktober 2019 waarbij 
aspirant-inspecteurs van politie Mathias Clarysse, Yani De Neve, Jasmina Recollecte, Bo 
Roeygens en Justine Van Ruymbeke 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 basisopleiding tot inspecteur van politie. 
 
BIJ HOOGDRINGENDHEID – KENNISNAME BESLISSING POLITI ECOLLEGE – BENOEMEN 
1 BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST WIJKWERKIN G ZULTE 
 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 23 oktober 2019 waarbij 
aspirant-inspecteur van politie Elke Vanhauteghem wordt benoemd tot het basiskader, directie 
Operaties, dienst Wijkwerking Zulte, onder de opschortende voorwaarde dat zij in eerste of in 
tweede zittijd slaagt voor haar huidige basisopleiding tot inspecteur van politie. 


