
 

 
 

BEKENDMAKING 

 
Deinze, 18 oktober 2021 

 
 
De vergadering van de politieraad vond plaats op 18 oktober 2021. 
 
De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het 
publiek van 19 oktober 2021 tot en met 29 oktober 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 ontslag lid politieraad 
3 Eedaflegging opvolgend lid politieraad 
4 Kennisname proces-verbaal verificatie kas bijzonder rekenplichtige 
5 Goedkeuren begrotingswijziging Nr. 2/2021 
6 Goedkeuren begroting 2022 
7 Kennisname overzicht personeelsbezetting 
8 Vacant verklaren 1 bediening middenkader, directie Operaties, dienst Verkeer 
9 Vacant verklaren 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking 

Lovendegem 
10 Vacant verklaren 2 bedieningen Calog Niv C, directie BBO, Secretariaat 
11 Wijzigen beslissing politieraad – vacant verklaren 2 bedieningen basiskader, directie 

Operaties, dienst Interventie Deinze 
12 Wijzigen personeelsformatie 
13 Wijzigen beslissing politieraad – vacant verklaren 1 bediening Calog Niv B, directie BBO, 

Informaticateam, functioneel beheerder 
14 Vacant verklaren 1 bediening Calog Niv C, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & 

Financiën, gespecialiseerd vakman 
15 Wijzigen beslissingen politieraad - vacant verklaren bedieningen rechtstreekse aanwerving 

basiskaders + vacant verklaren bedieningen basiskader 
16 Goedkeuren bestek – heraanleg parking - carport commissariaat Zomergem 
 



Geheime zitting 
 
17 Kennisname beslissingen politiecollege (gedelegeerde bevoegdheden) 
18 Toekennen pensioen aan een inspecteur van politie wegens definitieve lichamelijke 

ongeschiktheid 
19 Aanvaarden ontslag bediende 
20 Aanvaarden ontslag bediende 
21 Benoemen 1 officierskader, directie Operaties, dienst Verkeer 
22 Benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 
23 Toekennen vergoeding aan een inspecteur van politie ingevolge arbeidsongeval 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
1. GOEDKEUREN PROCES-VERBAAL VORIGE ZITTING 
 
Het proces-verbaal van de zitting dd. 14 juni 2021 wordt goedgekeurd. 
 
2. KENNISNAME ONTSLAG LID POLITIERAAD 
 
De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Bart Vandekerckhove als lid van de 
politieraad en de beslissing van het besluit van de Deputatie dd. 23 september 2021 waarbij de 
verkiezing van de heer Sören Van de Moortele als lid voor de politieraad van de politiezone 
Deinze-Zulte-Lievegem wordt geldig verklaard. 
 
3. EEDAFLEGGING OPVOLGEND LID POLITIERAAD 
 
De voorzitter verzoekt de heer Sören Van de Moortele de eed voor hem af te leggen, waaraan 
hij voldoet. Na deze eedaflegging wordt dit opvolgend lid van de politieraad aangesteld 
verklaard in zijn functie. 
 
4. 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. 
 
5. GOEDKEUREN BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2/2021 
 
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 18.303.855,00 euro 

− In uitgaven voor de som van 17.002.636,00 euro 

− Waaruit een saldo volgt van 1.301.219,00 euro 
 
De buitengewone 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 681.775,00 euro 



− In uitgaven voor de som van 681.775,00 euro 

− Waaruit een saldo volgt van 0,00 euro 
 
6. GOEDKEUREN BEGROTING 2022 
 
De begroting 2022 wordt als volgt goedgekeurd: 
 
Gewone dienst: 

− Ontvangsten eigen dienstjaar 15.236.681,00 euro 

− Uitgaven eigen dienstjaar 16.422.980,00 euro 

− Uitgaven vorige dienstjaren 114.920,00 euro 

− Uitgaven overboekingen 0,00 euro 

− Geraamd begrotingsresultaat 2021 1.301.219,00 euro 

− Resultaat van de begrotingsrekening 2022 -1.301.219,00 euro 

− Geraamd begrotingsresultaat 2022 0,00 euro 
 
Buitengewone dienst: 

− Ontvangsten eigen dienstjaar 500.500,00 euro 

− Uitgaven eigen dienstjaar 500.500,00 euro 

− Ontvangsten overboekingen 0,00 euro 

− Geraamd begrotingsresultaat 2021 0,00 euro 

− Resultaat van de begrotingsrekening 2022 0,00 euro 

− Geraamd begrotingsresultaat 2022 0,00 euro 
 
7. KENNISNAME OVERZICHT PERSONEELSBEZETTING 
 
De politieraad neemt kennis van het overzicht van de personeelsbezetting op datum van 
6 oktober 2021. 
 
8. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING MIDDENKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST 

VERKEER 
 
De bediening middenkader, directie Operaties, dienst Verkeer, wordt vacant verklaard, onder de 
opschortende voorwaarde dat een hoofdinspecteur van politie wordt benoemd in het door hem 
gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2021-03 en hij ook effectief dit ambt 
opneemt. 
 
9. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST 

WIJKWERKING LOVENDEGEM 
 
De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Lovendegem, wordt vacant 
verklaard. 
 
10. VACANT VERKLAREN 2 BEDIENINGEN CALOG NIV C, DIRECTIE BBO, 

SECRETARIAAT 
 
2 bedieningen Calog Niv C, directie BBO, Secretariaat, worden vacant verklaard. 
 



11. WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD – VACANT VERKLAREN 2 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 
2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
“1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, en 1 bediening 
basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, worden vacant verklaard.” 
 
12. WIJZIGEN PERSONEELSFORMATIE 
 
De personeelsformatie van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem wordt gewijzigd naar: 
 

− 159 personeelsleden van het operationeel kader; 

− 40 personeelsleden van het administratief en logistiek kader (Calog). 
 
Het operationeel kader van de politiezone Deinze-Zulte wordt als volgt samengesteld: 
 

− 9 bedieningen officierskader (waarvan 2 bedieningen hoofdcommissaris van politie); 

− 30 bedieningen middenkader (waarvan 1 bediening hoofdinspecteur van politie/politie-
assistent); 

− 120 bedieningen basiskader; 

− 0 bedieningen hulpkader. 
 
Het administratief en logistiek kader (Calog) van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem wordt als 
volgt samengesteld: 
 

− 7 bedieningen Calog Niv A (3 bedieningen Klasse 2 Niv A en 4 bedieningen Klasse 1 Niv A); 

− 6 bedieningen Calog Niv B; 

− 21 bedieningen Calog Niv C; 

− 6 bedieningen Calog Niv D. 
 
13. WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD – VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG 

NIV B, DIRECTIE BBO, INFORMATICATEAM, FUNCTIONEEL BEHEERDER 
 
Artikel 1 van de beslissing van de politieraad dd. 14 juni 2021 m.b.t. het vacant verklaren van 
1 bediening basiskader, directie BBO, Informaticateam, functioneel beheerder, wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
“De bediening Calog Niv B, directie BBO, Informaticateam, ICT-consulent, wordt vacant 
verklaard.” 
 
14. VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG NIV C, DIRECTIE ONDERSTEUNING, 

DIENST LOGISTIEK & FINANCIËN, GESPECIALISEERD VAKMAN 
 
De bediening Calog Niv C, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & Financiën, gespecialiseerd 
vakman, wordt vacant verklaard.  
 



15. WIJZIGEN BESLISSINGEN POLITIERAAD – VACANT VERKLAREN BEDIENINGEN 
RECHTSTREEKSE AANWERVING BASISKADERS + VACANT VERKLAREN 
BEDIENINGEN BASISKADER 

 
Artikel 2 van de beslissing van de politieraad dd. 2 december 2020 m.b.t. het vacant verklaren 
bedieningen rechtstreekse aanwerving basiskader wordt als volgt gewijzigd : 
 
“Art. 2: De volgende beslissingen van de politieraad m.b.t. het vacant verklaren van bedieningen 
basiskader worden in die zin gewijzigd dat zij na een vruchteloze mobiliteitsronde opnieuw 
zullen 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: 
 

− 17 juni 2019: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 

− 23 oktober 2019: 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, Contactteam 

− 23 oktober 2019: 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 

− 23 oktober 2019: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Zomergem 

− 9 december 2019: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 

− 9 december 2019: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Verkeer 

− 17 februari 2020: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 

− 17 februari 2020: 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 

− 17 februari 2020: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Nevele 

− 15 juni 2020: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 

− 15 juni 2020: 1 bediening basiskader, directie Operaties, Contactteam 

− 15 juni 2020: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Verkeer 

− 19 oktober 2020: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 

− 19 oktober 2020: 3 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 

− 9 februari 2021: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze 

− 9 februari 2021: 1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Zomergem 

− 14 juni 2021: 2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze” 
 
Artikel 3 van de beslissing van de politieraad dd. 9 februari 2021 m.b.t. het vacant verklaren van 
1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, wordt als volgt gewijzigd: 
 
“Art. 3: 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.” 
 
Artikel 3 van de beslissing van de politieraad dd. 9 februari 2021 m.b.t. het vacant verklaren van 
1 bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Zomergem, wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
“Art. 3: 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.” 
 
Artikel 3 van de beslissing van de politieraad dd. 14 juni 2021 m.b.t. het vacant verklaren van 
2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, wordt als volgt 



gewijzigd: 
 
“Art. 3: Na een vruchteloze mobiliteitsronde zullen deze vacante bedieningen 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.” 
 
16. GOEDKEUREN BESTEK – HERAANLEG PARKING – CARPORT COMMISSARIAAT 

ZOMERGEM 
 
De politieraad beslist principieel over te gaan tot de heraanleg van de parking aan het 
commissariaat in Zomergem en het voorzien van een carport voor verschillende 
dienstvoertuigen met een totale indicatieve raming van 130.000,00 euro inclusief btw. 
 
Het politiecollege wordt gemachtigd deze overheidsopdracht te gunnen volgens de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking conform het bestek “Heraanleg 
parking – carport commissariaat Zomergem”. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
17. KENNISNAME BESLISSINGEN POLITIECOLLEGE (GEDELEGEERDE 

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

− 12-05-2021: contractueel aanstellen 1 Calog Niv C, directie BBO, Secretariaat – tijdelijke en 
bijzondere opdracht 

− 30-06-2021: benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst Lokale Recherche 

− 30-06-2021: benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze 

− 30-06-2021: benoemen 1 Calog Niv B, directie Ondersteuning, dienst Personeel 

− 30-06-2021: dringende externe contractuele aanwerving 1 Calog Niv C, directie Operaties, 
dienst Interventie Lievegem 

− 30-06-2021: dringende externe contractuele aanwerving 1 Calog Niv C, directie Operaties, 
dienst Wijkwerking Zomergem 

− 30-06-2021: contractueel aanstellen 1 Calog Niv B, directie BBO, Informaticateam – tijdelijke 
en bijzondere opdracht 

− 06-07-2021: intrekken beslissing politiecollege - dringende externe contractuele aanwerving 
1 Calog Niv C, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 

− 06-07-2021: dringende externe contractuele aanwerving 1 Calog Niv C, directie Operaties, 
dienst Interventie Lievegem 

− 31-08-2021: bijkomende aanwerving (categorie E) 4 basiskaders 

− 22-09-2021: benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem 

− 22-09-2021: benoemen 1 basiskader, directie Operaties, dienst Lokale Recherche 

− 22-09-2021: bijkomende aanwerving (categorie E) 3 basiskaders 
 



18. TOEKENNEN PENSIOEN AAN EEN INSPECTEUR VAN POLITIE WEGENS 
DEFINITIEVE LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID 

 
Een inspecteur van politie wordt met ingang van 1 augustus 2021 op pensioen gesteld wegens 
definitieve lichamelijke ongeschiktheid. 
 
19. AANVAARDEN ONTSLAG BEDIENDE 
 
Het ontslag als bediende wordt aanvaard met ingang van 1 mei 2022. 
 
20. AANVAARDEN ONTSLAG BEDIENDE 
 
Het ontslag als bediende wordt aanvaard met ingang van 1 mei 2022. 
 
21. BENOEMEN 1 OFFICIERSKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST VERKEER 
 
Een officier wordt op datum van 1 maart 2022 benoemd tot het officierskader, directie 
Operaties, dienst Verkeer, onder de opschortende voorwaarde van het in eerste of tweede zittijd 
slagen voor de opleiding tot officierskader (promotie 2021-2022). 
 
22. BENOEMEN 1 BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE 

LIEVEGEM 
 
Een basiskader wordt op datum van 1 januari 2022 benoemd tot het basiskader, directie 
Operaties, dienst Interventie Lievegem. 
 
23. TOEKENNEN VERGOEDING AAN EEN INSPECTEUR VAN POLITIE INGEVOLGE 

ARBEIDSONGEVAL 
 
Ingevolge het arbeidsongeval van 1 december 2018 wordt er aan een inspecteur van politie een 
blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend.  


