
 

 
 

BEKENDMAKING 

 
Deinze, 14 juni 2021 

 
 
De vergadering van de politieraad vond plaats op 14 juni 2021. 
 
De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het 
publiek van 15 juni 2021 tot en met 25 juni 2021 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 Goedkeuren proces-verbaal vorige zitting 
2 Kennisname jaarverslag 2020 
3 Kennisname proces-verbaal verificatie kas bijzonder rekenplichtige 
4 Goedkeuren jaarrekening 2020 
5 Goedkeuren begrotingswijziging Nr. 1/2021 
6 Goedkeuren aankoop informaticamateriaal 
7 Goedkeuren aankoop videoconferentiesysteem 
8 Goedkeuren vervanging badgesystemen 
9 Kennisname overzicht personeelsbezetting 
10 Wijzigen beslissing politieraad – vacant verklaren 1 bediening officierskader, directie 

Operaties, dienst Lokale Recherche 
11 Wijzigen beslissing politieraad – vacant verklaren 3 bedieningen basiskader, directie 

Operaties, dienst Interventie Deinze 
12 Wijzigen beslissing politieraad – vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie 

Operaties, dienst Sociale Politie 
13 Vacant verklaren 1 bediening middenkader, directie Operaties, dienst Lokale Recherche 
14 Vacant verklaren 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 
15 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Lokale Recherche 
16 Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv B, directie BBO, Informaticateam, functioneel 

beheerder 
17 Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie Operaties, Contactteam 
18 Bekrachtigen besluit korpschef – dringende externe contractuele aanwerving 1 bediening 

Calog Niv C, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 
 



Geheime zitting 
 
19 Kennisname beslissingen politiecollege (gedelegeerde bevoegdheden) 
20 Aanvaarden ontslag commissaris van politie 
21 Toekennen vergoeding aan een inspecteur van politie ingevolge arbeidsongeval 
22 Toekennen vergoeding aan een inspecteur van politie ingevolge arbeidsongeval 
23 Aanstellen Data Protection Officer 
 
 



OPENBARE ZITTING 
 
1. GOEDKEUREN PROCES-VERBAAL VORIGE ZITTING 
 
Het proces-verbaal van de zitting dd. 9 februari 2021 wordt goedgekeurd. 
 
2. KENNISNAME JAARVERSLAG 2020 
 
De politieraad neemt kennis van het jaarverslag voor het dienstjaar 2020. 
 
3. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VERIFICATIE KAS BIJZONDER 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. 
 
4. GOEDKEUREN JAARREKENING 2020 
 
De jaarrekening 2020 van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem wordt afgesloten met: 
 

− Een positief begrotingsresultaat gewone dienst van 2.857.457,15 euro; 

− Een begrotingsresultaat buitengewone dienst van 0,00 euro; 

− Een positief boekhoudkundig resultaat gewone dienst van 3.021.078,38 euro; 

− Een positief boekhoudkundig resultaat buitengewone dienst van 563.084,35 euro. 
 
De balans per 31 december 2020 wordt vastgesteld in activa en passiva op 18.766.250,70 euro. 
 
De resultatenrekening voor 2020 wordt afgesloten met een kostentotaal van 
15.229.292,56 euro, met een opbrengstentotaal van 16.782.894,31 euro en een positief 
resultaat van het boekjaar van 1.553.601,75 euro. 
 
5. GOEDKEUREN BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1/2020 
 
De gewone begroting wordt, overeenkomstig de toelichtingen in bijgaande tabel, gewijzigd en de 
nieuwe uitkomst van de begroting 2021 wordt als volgt vastgesteld: 
 

− In ontvangsten voor de som van 17.922.600,00 euro 

− In uitgaven voor de som van 17.794.615,00 euro 

− Waaruit een saldo volgt van 127.985,00 euro 
 
De buitengewone begroting wordt, overeenkomstig de toelichtingen in bijgaande tabel, gewijzigd 
en de nieuwe uitkomst van de begroting 2020 wordt als volgt vastgesteld: 
 

− In ontvangsten voor de som van 681.775,00 euro 

− In uitgaven voor de som van 681.775,00 euro 

− Waaruit een saldo volgt van 0,00 euro 
 



6. GOEDKEUREN AANKOOP INFORMATICAMATERIAAL 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van informaticamateriaal met een 
totale indicatieve raming van 45.000,00 euro inclusief btw. Het politiecollege wordt gemachtigd 
deze aankoop te gunnen volgens de raamovereenkomst ICT-infrastructuur 2021 (perceel 1 - 
hardware) tussen de stad Brugge en de firma Realdolmen nv. 
 
7. GOEDKEUREN AANKOOP VIDEOCONFERENTIESYSTEEM 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van een videoconferentiesysteem 
met een totale indicatieve raming van 45.000,00 euro inclusief btw. Het politiecollege wordt 
gemachtigd deze aankoop te gunnen volgens de raamovereenkomst 2021 (lot 11 - audiovisuele 
toepassingen) tussen de stad Brugge en de firma Realdolmen nv. 
 
8. GOEDKEUREN VERVANGING BADGESYSTEMEN 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot het vervangen van de badgesystemen in het 
hoofdcommissariaat met een totale indicatieve raming van 42.000,00 euro inclusief btw. Het 
politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
9. KENNISNAME OVERZICHT PERSONEELSBEZETTING 
 
De politieraad neemt kennis van het overzicht van de personeelsbezetting op datum van 1 juni 
2021. 
 
10. WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD – VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING 

OFFICIERSKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST LOKALE RECHERCHE 
 
Artikel 1 van de beslissing van de politieraad dd. 15 juni 2020 m.b.t. het vacant verklaren van 
1 bediening officierskader, directie Operaties, dienst Lokale Recherche, wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
“De bediening officierskader, directie Operaties, dienst Interventie, wordt vacant verklaard.” 
 
11. WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD – VACANT VERKLAREN 3 BEDIENINGEN 

BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE DEINZE 
 
Artikel 1 van de beslissing van de politieraad dd. 9 februari 2021 m.b.t. het vacant verklaren van 
3 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
“2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, worden vacant 
verklaard.” 
 
12. WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD – VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING 

BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST SOCIALE POLITIE 
 
Artikel 1 van de beslissing van de politieraad dd. 15 juni 2020 m.b.t. het vacant verklaren van 
1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Sociale Politie, wordt als volgt gewijzigd: 
 



“De bediening basiskader, directie Operaties, Contactteam, wordt vacant verklaard.” 
 
13. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING MIDDENKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST 

LOKALE RECHERCHE 
 
De bediening middenkader, directie Operaties, dienst Lokale Recherche, wordt vacant 
verklaard, onder de opschortende voorwaarde dat hoofdinspecteur van politie Thomas 
Botterman wordt benoemd in het door hem gesolliciteerde ambt in het kader van de 
mobiliteitscyclus 2021-02 en hij ook effectief dit ambt opneemt.  
 
14. VACANT VERKLAREN 2 BEDIENINGEN BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, 

DIENST INTERVENTIE DEINZE 
 
2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, wordt vacant verklaard, 
waarbij voor 1 bediening de opschortende voorwaarde wordt voorzien dat inspecteur van politie 
Kim Coppens in het kader van de mobiliteitscyclus 2021-02 wordt benoemd in het door haar 
gesolliciteerde ambt en zij dit ambt ook effectief opneemt. 
 
15. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST 

LOKALE RECHERCHE 
 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Lokale Recherche, wordt vacant verklaard, 
onder de opschortende voorwaarde dat inspecteur van politie Günther De Smet wordt benoemd 
in een van de door hem gesolliciteerde ambten in het kader van de mobiliteitscyclus 2021-02 en 
hij ook effectief een van deze ambten opneemt. 
 
16. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG NIV B, DIRECTIE BBO, 

INFORMATICATEAM, FUNCTIONEEL BEHEERDER 
 
De bediening Calog Niv B, directie BBO, Informaticateam, functioneel beheerder, wordt vacant 
verklaard. De selectieprocedure wordt vastgesteld als volgt: 
 

− In een eerste fase wordt de vacante bediening gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2021-03; 

− 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. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG NIV C, DIRECTIE OPERATIES, 

CONTACTTEAM 
 
De bediening Calog Niv C, directie Operaties, Contactteam, wordt vacant verklaard, onder de 
opschortende voorwaarde dat assistente Kitty Van Dijcke wordt benoemd in het door haar 
gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2021-02 en zij dit ambt ook effectief 
opneemt. De selectieprocedure wordt vastgesteld als volgt: 
 

− In een eerste fase wordt de vacante bediening gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2021-03; 

− 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. 

 



18. BEKRACHTIGEN BESLUIT KORPSCHEF – DRINGENDE EXTERNE CONTRACTUELE 
AANWERVING 1 BEDIENING CALOG NIV C, DIRECTIE OPERATIES, DIENST 
INTERVENTIE LIEVEGEM 

 
De politieraad bekrachtigt het besluit van de korpschef dd. 24 maart 2021 waarbij werd 
overgegaan tot de dringende externe contractuele aanwerving van 1 Calog Niv C, directie 
Operaties, dienst Interventie Lievegem. De bediening Calog Niv C, directie Operaties, dienst 
Interventie Lievegem, 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. 

 
GEHEIME ZITTING 
 
19. KENNISNAME BESLISSINGEN POLITIECOLLEGE (GEDELEGEERDE 

BEVOEGDHEDEN) 
 
De politieraad neemt kennis van de volgende beslissingen van het politiecollege: 
 

− 12-03-2021: benoemen 1 Calog Niv A, directie Ondersteuning, diensthoofd Logistiek & 
Financiën; 

− 12-03-2021: aanvaarden ontslag assistent; 

− 12-03-2021: wijzigen beslissing politiecollege – benoemen 1 basiskader, directie Operaties, 
dienst Verkeer; 

− 12-03-2021: erkennen bijzonder nuttige beroepservaring gespecialiseerd vakman; 

− 31-03-2021: benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Nevele; 

− 31-03-2021: benoemen 1 Calog Niv C, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & Financiën; 

− 31-03-2021: bijkomende aanwerving (categorie E) 8 basiskaders; 

− 31-03-2021: contractueel aanstellen 4 jobstudenten; 

− 12-05-2021: benoemen 1 Calog Niv C, directie Operaties, dienst Verkeer. 
 
20. AANVAARDEN ONTSLAG COMMISSARIS VAN POLITIE 
 
Het ontslag als commissaris van politie, aangeboden door de heer Guy Vermeiren, wordt 
aanvaard met ingang van 1 februari 2022.  
 
21. TOEKENNEN VERGOEDING AAN EEN INSPECTEUR INGEVOLGE ARBEIDSONGEVAL 
 
Ingevolge het arbeidsongeval van 23 mei 2019 wordt er aan een inspecteur van politie een 
blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend.  
 
22. TOEKENNEN VERGOEDING AAN EEN INSPECTEUR INGEVOLGE ARBEIDSONGEVAL 
 
Ingevolge het arbeidsongeval van 8 oktober 2017 wordt er aan een inspecteur van politie een 
blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend. 
 



23. AANSTELLEN DATA PROTECTION OFFICER 
 
Mevrouw Christine Van Dam wordt - in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 
Privacyconsulent tussen de politiezones Aalter, Deinze-Zulte-Lievegem, Meetjesland-Centrum, 
Regio Puyenbroeck, Regio Rhode & Schelde en Schelde-Leie - met ingang van 1 mei 2021 
aangesteld als Data Protection Officer voor de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. 


