
 

 
 

BEKENDMAKING 

 
Deinze, 9 december 2019 

 
 
De vergadering van de politieraad vond plaats op 9 december 2019. 
 
De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het 
publiek van 10 december 2019 tot en met 20 december 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 brief Gouverneur – federaal administratief toezicht begrotingswijziging 

Nr. 2/2019 
2 Kennisname proces-verbaal verificatie kas bijzonder rekenplichtige 
3 Buitengewone dienst – overdracht bevoegdheden aan politiecollege 
4 Goedkeuren aankoop systeem voor beeld- en videoanalyse 
5 Goedkeuren aankoop beamers 
6 Goedkeuren bestek Nr. PR3/2019 – aankoop airco commissariaat Zomergem 
7 Goedkeuren huurovereenkomst wijkcommissariaat Nevele 
8 Intrekken beslissing politieraad – vacant verklaren 1 bediening middenkader, directie 

BBO, APO-beheerder 
9 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Verkeer 
10 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 
11 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 
12 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Nevele 
13 Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 
 
Geheime zitting 
 
14 Kennisname beslissing politiecollege – benoemen 2 middenkaders, directie Operaties, 

dienst Interventie Lievegem 
 



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

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2/2019 
 
De politieraad neemt kennis van de brief van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
m.b.t. de goedkeuring van de begrotingswijziging Nr. 2/2019 in het kader van het federaal 
administratief toezicht. 
 
2. 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. 
 
3. BUITENGEWONE DIENST – OVERDRACHT BEVOEGDHEDEN AA N POLITIECOLLEGE 
 
De politieraad beslist voor de resterende duur van de lopende legislatuur 
bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan het politiecollege om alle opdrachten van werken, 
leveringen en diensten – zonder inhoudelijke beperking – ingeschreven op de buitengewone 
dienst van de begroting, na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te gunnen tot een 
maximumbedrag van 25.000 euro exclusief btw. 
 
4. GOEDKEUREN AANKOOP SYSTEEM VOOR BEELD- EN VIDEOA NALYSE 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van een systeem voor beeld- en 
videoanalyse met een totale indicatieve raming van 60.000,00 euro inclusief btw. Het 
politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te gunnen volgens de meerjarige 
raamovereenkomst Procurement 2017 R3 212 van leveringen voor de aankoop van uitgebreide 
en geïntegreerde videosystemen met diverse accessoires, ten voordele van de geïntegreerde 
politie (perceel 4). 
 
5. GOEDKEUREN AANKOOP BEAMERS 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van beamers met een totale 
indicatieve raming van 30.000,00 euro inclusief btw. Het politiecollege wordt gemachtigd deze 
aankoop te gunnen volgens de ICT aankoopcentrale dd. 5 november 2018 – Stad Brugge en 
andere entiteiten met de firma Realdolmen. 
 
6. GOEDKEUREN BESTEK NR. PR3/2019 - AANKOOP AIRCO C OMMISSARIAAT 

ZOMERGEM 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van airco voor het commissariaat 
in Zomergem met een totale indicatieve raming van 75.000,00 euro inclusief btw. Het 
politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking volgens het bestek Nr. PR3/2019 voor de aankoop van airco voor 
het commissariaat in Zomergem. 
 



7. GOEDKEUREN HUUROVEREENKOMST WIJKCOMMISSARIAAT NE VELE 
 
De huurovereenkomst tussen de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem en de stad Deinze, voor het 
wijkcommissariaat gelegen in de Cyriel Buyssestraat 15 te 9850 Deinze, wordt principieel 
goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2028. 
 
8. INTREKKEN BESLISSING POLITIERAAD - VACANT VERKLA REN 1 BEDIENING 

MIDDENKADER, DIRECTIE BBO, APO-BEHEERDER 
 
De volgende beslissing van de politieraad dd. 17 juni 2019 wordt ingetrokken: 
 
− Vacant verklaren 1 bediening middenkader, directie BBO, APO-beheerder. 
 
9. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTI E 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. 
 
10. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECT IE OPERATIES, DIENST 

INTERVENTIE DEINZE 
 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, wordt vacant verklaard. 
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt: 
 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
11. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECT IE OPERATIES, DIENST 

INTERVENTIE LIEVEGEM 
 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, wordt vacant 
verklaard. De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt: 
 
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten. 
 
12. 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. 
 
13. 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 2020-01; 
− 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. 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
14. KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – BENOEMEN  2 MIDDENKADERS, 

DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE LIEVEGEM 
 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 22 november 2019 
waarbij de heren Tom Schelstraete en Arnold Timmerman worden benoemd tot het 
middenkader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, onder de opschortende 
voorwaarde dat zij in eerste of in tweede zittijd slaagt voor hun huidige opleiding tot het 
middenkader (promotie 2019-2020).  
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