VERSLAG VAN DE POLITIERAAD
ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2019

Provincie Oost-Vlaanderen
Politiezone Vlaamse Ardennen
AANWEZIG :
Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter,
Joop Verzele, Philippe Willequet en Luc Vander Meeren , Burgemeesters,
Martin Jean-Paul, Mas Mathieu, Meuleman Elisabeth, Vandenabeele Luc, Bogaert Franka, André
Vansteenbrugge, Bettens Steven, De Vos Robbin, Dossche Julie, Labie Boris, Vandriessche Christine,
Yurtay Murat, Delbaere Eveline, Depauw Peter, Van Betsbrugge Kathelijne, Verleyen Geoffrey, Roman
Xavier, De Wulf Nico, Vermeulen Sandy, Raadsleden,
Joost Duhamel, Hoofdcommissaris van Politie - Korpschef
en Karlien Torck, Secretaris.
AGENDA
DAGORDE:
OPENBARE ZITTING

De agendapunten 1 tot en met 6 betreffen de installatie van de politieraad.

1. Kennisname verkiezingsuitslag leden politieraad.
De effectieve politieraadsleden van de politiezone Vlaamse Ardennen en hun opvolgers werden
respectievelijk verkozen bij :
- gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 van de gemeente KRUISEM;
- gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 van de stad OUDENAARDE;
- gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 van de gemeente KLUISBERGEN;
- gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 van de gemeente WORTEGEM-PETEGEM.
De voorzitter geeft kennis van :
- het besluit van de Deputatie van 7 februari 2019 waarbij de verkiezing van de
politieraadsleden door de gemeenteraad van KLUISBERGEN geldig wordt verklaard;
- het besluit van de Deputatie van 31 januari 2019 waarbij de verkiezing van de
politieraadsleden door de gemeenteraad van KRUISEM geldig wordt verklaard;
- het besluit van de Deputatie van 7 februari 2019 waarbij de verkiezing van de
politieraadsleden door de gemeenteraad van OUDENAARDE geldig wordt verklaard;
- het besluit van de Deputatie van 31 januari 2019 waarbij de verkiezing van de
politieraadsleden door de gemeenteraad van WORTEGEM-PETEGEM geldig wordt verklaard.
Bijgevolg kan worden overgegaan tot de eedaflegging van de politieraadsleden en de aanstelling in
hun functie van de gemeenten/stad Kruisem, Oudenaarde, Kluisbergen en Wortegem-Petegem.
---------Aantal politieraadsleden :
Bij politieraadsbesluit van 11 december 2018 werd de politieraad op evenredige wijze samengesteld
als volgt :
-

KLUISBERGEN
KRUISEM (fusie)

2 politieraadsleden
5 politieraadsleden

-

OUDENAARDE
WORTEGEM-PETEGEM
TOTAAL

10 politieraadsleden
2 politieraadsleden.
19 politieraadsleden
----------

Burgemeesters van rechtswege lid van de politieraad :
Overeenkomstig artikel 12 WGP zijn de burgemeesters van de meergemeentezone van rechtswege lid
van de politieraad en worden zij niet meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden.
---------Voorzitterschap :
Het politiecollege heeft in zitting van 18 januari 2019 de heer Marnic DE MEULEMEESTER,
burgemeester van de stad Oudenaarde aangesteld als voorzitter van het politiecollege van de
politiezone Vlaamse Ardennen.
Krachtens artikel 25 WGP zit de voorzitter van het politiecollege de vergaderingen van de politieraad
voor.
---------Overzicht van de effectief verkozen politieraadsleden :
Uit de hogervermelde gemeenteraadsbesluiten blijkt dat :
Voor de gemeente KLUISBERGEN, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en
opvolger(s) voor de politieraad :

Stad / gemeente

Werkende leden

Opvolgers

KLUISBERGEN

MARTIN Jean-Paul

LIETAER Brecht

ROMAN Xavier

CAMBRON Daniël

---------Voor de gemeente KRUISEM, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s)
voor de politieraad:

Stad / gemeente

Werkende leden

Opvolgers

KRUISEM

DELBAERE Eveline

POLFIET Laura

DEPAUW Peter

VERBEECK Martje

VAN BETSBRUGGE Kathelijne

POLFLIET Laura

VANDENABEELE Luc

POLFLIET Laura

VERLEYEN Geoffrey

GEYSENS Filip

----------

Voor de stad OUDENAARDE, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s)
voor de politieraad:

Stad / gemeente

Werkende leden

Opvolgers

OUDENAARDE

BOGAERT Franka
DE VOS Robbin
DOSSCHE Julie
YURTAY Murat
VANDRIESSCHE Christine
MAS Mathieu
BETTENS Steven

WYBRAEKE Maud

MEULEMAN Elisabeth

WYBRAEKE Maud

LABIE Boris

DE RYCKE Kathy
MEERSCHAUT Kristof
BEERNAERT Dagmar

VANSTEENBRUGGE André

---------Dat voor de gemeente WORTEGEM-PETEGEM, de volgende personen verkozen werden tot effectief lid
en opvolger(s) voor de politieraad :

Stad / gemeente

Werkende leden

Opvolgers

WORTEGEM-PETEGEM

DE WULF Nico

BAERT Leen

VERMEULEN Sandy

STEENMANS Marcel

---------De burgemeester-voorzitter stelt vast dat het aantal verkozen effectieve leden overeenstemt met
hetgeen wettelijk is voorgeschreven in artikel 12 WGP (19 politieraadsleden).
2. Kennisname niet opnemen van het ambt van politieraadslid.
Geen enkel verkozen politieraadslid heeft schriftelijk te kennen gegeven afstand te doen van
mandaat.

3. Kennisname van de geloofsbrieven.
Voorafgaandelijk aan deze installatievergadering werd onderzocht of de verkozen politieraadsleden
voldoen aan de vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevinden in een geval van
onverenigbaarheid.
Er wordt vastgesteld dat :
- de verkozen politieraadsleden tot op heden gemeenteraadslid zijn van een stad/gemeente
behorende tot de politiezone Vlaamse Ardennen;
- het niet bekend is dat de verkozen politieraadsleden zich bevinden in een geval van
onverenigbaarheid zoals vermeld in artikel 15 van de WGP, met name dat effectieve leden
van de politieraad geen bloed- of aanverwanten mogen zijn tot en met de tweede graad, noch
verbonden zijn door het huwelijk of door een wettelijke samenwoning;
- er bijgevolg geen bezwaar bestaat tot geldigverklaring van de geloofsbrieven van de verkozen
raadsleden en dat de verkozen raadsleden kunnen toegelaten worden tot de eedaflegging
zoals voorgeschreven in artikel 20bis, §1, eerste lid van de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus.
BESLUIT :
De geloofsbrieven van de verkozen politieraadsleden worden geldig verklaard.
4. Installatie en eedaflegging van de effectieve politieraadsleden en eventuele opvolgers.
De burgemeester-voorzitter nodigt de verkozen politieraadsleden uit om de eed af te leggen zoals
wettelijk voorgeschreven.
De verkozen politieraadsleden worden in alfabetische volgorde door de voorzitter opgeroepen om in
zijn handen de volgende eed af te leggen : “ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid
aan de Grondwet en aan de Wetten van het Belgische Volk.”
Volgorde van eedaflegging (in alfabetische volgorde) :
Bettens Steven, Bogaert Franka, De Vos Robbin, De Wulf Nico, Delbaere Eveline, Depauw Peter,
Dossche Julie, Labie Boris, Martin Jean-Paul, Mas Mathieu, Meuleman Elisabeth, Roman Xavier, Van
Betsbrugge Kathelijne, Vandenabeele Luc, Vandriessche Christine, Vansteenbrugge André, Verleyen
Geoffrey, Vermeulen Sandy en Yurtay Murat.
BESLUIT :
De volgende personen worden aangesteld verklaard in hun ambt van politieraadslid (in alfabetische
volgorde):
Bettens Steven, Bogaert Franka, De Vos Robbin, De Wulf Nico, Delbaere Eveline, Depauw Peter,
Dossche Julie, Labie Boris, Martin Jean-Paul, Mas Mathieu, Meuleman Elisabeth, Roman Xavier, Van
Betsbrugge Kathelijne, Vandenabeele Luc, Vandriessche Christine, Vansteenbrugge André, Verleyen
Geoffrey, Vermeulen Sandy en Yurtay Murat.
Door de eedaflegging worden voormelde werkende leden ambtsbevoegd en aangesteld verklaard in
hun functie. Het mandaat van de politieraadsleden vangt aan op 12 februari 2019.
De leden van het politiecollege maken van rechtswege deel uit van de politieraad en moeten de eed
niet afleggen op de installatievergadering.
5. Vaststellen stemgewicht leden politieraad.
Overeenkomstig artikel 25 WGP heeft elk lid van de politieraad (de leden van het politiecollege
inbegrepen) één stem.

In afwijking van het vorig artikel en zoals bepaald in art. 26 WGP, beschikt elke groep
vertegenwoordigers van één stad/gemeente uit de politiezone, bij stemmingen over de vaststelling
van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, over evenveel stemmen als
waarover de burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege.
Deze stemmen worden gelijk verdeeld onder de leden van die groep.
De minister van Binnenlandse Zaken geeft in zijn omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de
verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone, aan dat het
aangewezen is dat de politieraad bij zijn installatie een formele vaststelling doet van het aantal
stemmen waarover elke groep vertegenwoordigers van één gemeente beschikt, wanneer het gaat om
het aannemen van de beslissingen die bepaald zijn in artikel 26 WGP.
BESLUIT :
Er wordt akte genomen van het aantal stemmen waarover elke burgemeester in het politiecollege
beschikt zoals vastgesteld in het politiecollegebesluit van 18 januari 2019 :
STAD / GEMEENTE
Oudenaarde
Kruisem
Kluisbergen
Wortegem-Petegem
TOTAAL

STEMMENGEWICHT
66
19
8
7
100

De verdeling per persoon van stemmengewicht in de politieraad (23 leden) als volgt vast te stellen :
Oudenaarde (11 leden)
Kruisem (6 leden)
Kluisbergen (3 leden)
Wortegem-Petegem (3 leden)

66 : 11 = 6 stemgewicht per raadslid
19 : 6 = 3,1667 stemgewicht per raadslid
8 : 3 = 2,6667 stemgewicht per raadslid
7 : 3 = 2,333 stemgewicht per raadslid

6. Vaststellen rangorde leden politieraad.
De Wet op de geïntegreerde politie voorziet geen regeling omtrent de rangorde van de
politieraadsleden. Het vaststellen van een rangorde is bijgevolg NIET verplicht, doch kan wel nuttig
zijn (vb. bij afroeping van de namen bij mondelinge stemming).
Een rangorde op basis van anciënniteiten (zoals de vroeger verplichte rangorde
gemeenteraadsleden) is een mogelijkheid, maar de rangorde kan ook anders worden opgesteld.

bij

Aangezien de vaststelling van de rangorde tot de autonomie van de politiezone behoort, wordt
voorgesteld om de rangorde van de politieraadsleden van de politiezone Vlaamse Ardennen als volgt
op te stellen:
o

burgemeester-voorzitter;

o

de leden van het politiecollege die van rechtswege deel uitmaken van de politieraad, in de
rangorde die zij in het politiecollege bekleden;

o

de verkozen leden die onafgebroken een huidig mandaat als politieraadslid bekleden
volgens anciënniteit, vervolgens overeenkomstig het stemmengewicht van de respectievelijke
stad of gemeente en vervolgens, binnen dezelfde stad of gemeente, alfabetisch;

o

de verkozen leden die een vroeger mandaat als politieraadslid hebben bekleed (met
onderbreking), volgens anciënniteit, vervolgens overeenkomstig het stemmengewicht van de

respectievelijke stad of gemeente en vervolgens, binnen dezelfde stad of gemeente,
alfabetisch;
de verkozen leden die tot op heden geen mandaat als politieraadslid hebben bekleed
overeenkomstig het stemmengewicht van de respectievelijke stad of gemeente en vervolgens,
binnen dezelfde stad of gemeente, alfabetisch.

o

BESLUIT :
De ranglijst van de politieraadsleden wordt als volgt vastgesteld :
Rangorde

Naam
(nieuwe leden volgens
stemmengewicht en
alfabetisch)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De Meulemeester Marnic
Verzele Joop
Willequet Philippe
Vander Meeren Luc
Martin Jean-Paul
Mas Mathieu
Meuleman Elisabeth
Vandenabeele Luc
Bogaert Franka
André Van Steenbrugge

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bettens Steven
De Vos Robbin
Dossche Julie
Labie Boris
Vandriessche Christine
Yurtay Murat
Delbaere Eveline
Depauw Peter
Van Betsbrugge Kathelijne
Verleyen Geoffrey
Roman Xavier
De Wulf Nico
Vermeulen Sandy

Lid politiecollege
stemmen-gewicht
(totaal 100)

Huidig mandaat
Politieraadslid
(anciënniteit &
stemmengewicht &
alfabetisch)

66
19
8
7
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds

01.02.2007
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
11.12.2018

------------------------------------------------------------------------------------------De politieraad gaat over tot de gewone dagorde.
-------------------------------------------------------------------------------------------

De agendapunten 7 tot en met 24 betreffen de gewone zitting van de politieraad.

7. Goedkeuring van de notulen van de politieraad van 11 december 2018.
Goedgekeurd met algemene stemmen.

Vroeger mandaat
politieraadslid
(anciënniteit &
stemmengewicht
& alfabetisch)

01.04.2001 –
18.10.2015

8. Kennisname van de goedkeuring door de Gouverneur in het kader van het federaal
administratief toezicht van de jaarrekening 2017 van de politiezone Vlaamse Ardennen.
De politieraad neemt kennis van de brief van de heer Gouverneur Wnd. van 21 december 2018 in het
kader van het federaal toezicht betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2017 van de
politiezone Vlaamse Ardennen, waarbij goedkeuring worde verleend aan deze jaarrekening.
9. Kennisname van de goedkeuring door de Gouverneur in het kader van het federaal
administratief toezicht van de politiebegroting 2019 van de politiezone Vlaamse Ardennen.
De politieraad neemt kennis van de brief van de heer Gouverneur Wnd. van 23 januari 2019 in het
kader van het federaal toezicht betreffende de vaststelling van de begroting 2019 van de politiezone
Vlaamse Ardennen, waarbij goedkeuring worde verleend aan deze politiebegroting.
10. Vaststellen presentiegelden politieraadsleden.
De leden van de politieraad ontvangen geen wedde maar hebben wel recht op presentiegelden voor
het bijwonen van de vergaderingen van de politieraad.
De burgemeesters die van rechtswege deel uitmaken van de politieraad ontvangen geen
presentiegeld.
Het bedrag van het presentiegeld dient door de politieraad te worden vastgesteld met een minimum
van 37,18 EUR (niet geïndexeerd) en een maximum van 121,95 EUR (niet geïndexeerd). Met ingang
van 1 januari 2019 bedraagt het geïndexeerd presentiegeld nooit minder dan 63,46 EUR en nooit meer
dan 208,16 EUR.
Het presentiegeld is een vergoeding voor de diverse onkosten die inherent zijn aan het mandaat.
Deze presentiegelden zijn onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen.
Voor de berekening en de formaliteiten in verband met de presentiegelden van de leden van de
politieraad kunnen de politiezones een beroep doen op het sociaal secretariaat GPI.
De politieraad moet hiertoe uitdrukkelijk een vraag richten aan het sociaal secretariaat GPI en de
vereiste gegevens van de mandatarissen hieromtrent meedelen. Er dient hiervoor een overeenkomst
te worden afgesloten tussen het sociaal secretariaat GPI en de politiezone.
BESLUIT :
Aan de leden van de politieraad wordt, wegens hun deelname aan de vergaderingen van de
politieraad, voor elke zitting die zij hebben bijgewoond, een vaste vergoeding toegekend van 175 EUR
BRUTO.
Indien de vergadering na middernacht wordt verder gezet, wordt slechts éénmaal het presentiegeld
toegekend.
Het SSGPI wordt verzocht om over te gaan tot de berekening van de presentiegelden. De politiezone
besluit een overeenkomst af te sluiten met het SSGPI betreffende de berekening van de
presentiegelden.
Goedgekeurd met algemene stemmen.

11. Voorstel tot het verlenen van delegatie aan het politiecollege voor aanwervingen en
benoemingen van het operationeel personeel en CALOG-personeel in de politiezone voor de
lopende legislatuur van de politieraad.
Artikel 56 WGP biedt de mogelijkheid aan de politieraad om, per lopende legislatuur, de bevoegdheid
voor de benoeming of aanwerving van personeelsleden in de politiezone te delegeren naar het
politiecollege.
Dergelijke delegatie is niet mogelijk voor de aanwijzing van de korpschef of de benoeming van
officieren.
De raadsleden blijven evenwel bevoegd om tot benoeming of aanwerving over te gaan van kandidaten
waarover het politiecollege wil afwijken van de voorgestelde rangorde na een selectieprocedure.
Een dergelijke delegatie heeft tot gevolg dat er sneller na de selectie tot effectieve benoeming of
aanwerving kan worden overgegaan, hetgeen inhoudt dat eventuele kandidaten sneller kunnen
worden aangeworven of benoemd in de eigen zone.
Vanuit het oogpunt van het personeelsbeleid is het dus opportuun om deze bevoegdheid te delegeren
naar het politiecollege.
BESLUIT :
Voor de lopende legislatuur wordt de mogelijkheid tot delegatie in het kader van artikel 56 WGP tot
aanwerving of benoeming van het personeel in de politiezone gedelegeerd van de politieraad naar
het politiecollege.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
12. Voorstel tot het verlenen van delegatie aan het politiecollege van de bevoegdheden inzake
overheidsopdrachten voor opdrachten betreffende het dagelijks beheer van de politiezone
Vlaamse Ardennen.
Het behoort tot de bevoegdheid van de politieraad om de wijze te kiezen voor het gunnen van
overheidsopdrachten en om de voorwaarden ervan vast te stellen.
Deze bevoegdheden kunnen overgedragen worden aan het politiecollege voor opdrachten betreffende
het dagelijks beheer van de politiezone, en dit binnen de perken van de hiertoe op de gewone
begroting ingeschreven kredieten.
Met het oog op het versnellen en versoepelen van de administratieve procedure inzake de
overheidsopdrachten die uitgevoerd worden op grond van de gewone dienst, is het aanbevolen dat de
politieraad van deze mogelijkheid gebruik maakt.
De politiezone van oordeel is dat het aangewezen is deze delegatie te beperken tot opdrachten
waarvan het bedrag kleiner is dan of gelijk is aan 20.000 EUR excl. BTW, dit teneinde enerzijds de
aankopen inzake het dagelijks beheer (vb. functieuitrustingskledij, …) vlot te laten verlopen en
anderzijds de nodige democratische controle door de politieraad mogelijk te maken.
BESLUIT
De bevoegdheden van de politieraad om de wijze te kiezen voor het gunnen van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en om de voorwaarden ervan vast te stellen, worden overgedragen
aan het politiecollege voor de opdrachten betreffende het dagelijks beheer van de politiezone
Vlaamse Ardennen binnen de perken van de hiertoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten
en voor zover het bedrag van de opdrachten gelijk is aan of kleiner is dan 20.000 EUR, BTW niet
inbegrepen.

Goedgekeurd met algemene stemmen.
13. Voorstel tot het verlenen van delegatie aan het politiecollege van de bevoegdheden inzake
overheidsopdrachten voor aankopen tot een gelimiteerd bedrag op de buitengewone dienst.
Zoals hierboven reeds gesteld, behoort het tot de bevoegdheid van de politieraad om de wijze te
kiezen voor het gunnen van overheidsopdrachten en om de voorwaarden ervan vast te stellen.
Voor de vlotte werking van de politiediensten en met het oog op het vereenvoudigen van de
administratieve procedure, is het aangewezen om aan het politiecollege bevoegdheidsdelegatie toe
te kennen met betrekking tot de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten worden gegund en tot vaststelling van de voorwaarden, voor zover :
-

het aankopen van dringende vervangingsgoederen betreffen;
of beperkte, kleine aankopen van goederen voor de operationele dienst op de buitengewone
politiebegroting;

dit tot een bedrag van 6.000 EUR excl. BTW en binnen de perken van de op de buitengewone begroting
inschreven kredieten.
Het is aangewezen deze delegatie te beperken tot opdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan of
gelijk is aan 6.000 EUR excl. BTW, dit teneinde de nodige democratische controle door de politieraad
mogelijk te maken.
BESLUIT :
De bevoegdheden van de politieraad om de wijze te kiezen voor het gunnen van de opdrachten en om
de voorwaarden ervan vast te stellen, wordt overgedragen aan het politiecollege voor zover het
aankopen van dringende vervangingsgoederen betreffen of beperkte, kleine aankopen van goederen
voor de operationele dienst op de buitengewone politiebegroting en dit tot een bedrag van 6.000 EUR
excl. BTW.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
14. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van een functie van hoofdinspecteur van politie –
dienst verkeer.
De politiezone stelt voor om 1 functie van hoofdinspecteur van politie – dienst verkeer vacant te
verklaren, dit ten gevolge van de detachering van een hoofdinspecteur van politie op 1 december
2019 naar DAH-WPR Verkeerspost Gentbrugge.
Het behoort tot de bevoegdheid van de politieraad om deze betrekking vacant te verklaren en hierbij
te vermelden welke selectiemodaliteiten zullen gehanteerd worden.
Als selectiemodaliteit wordt beroep gedaan op een plaatselijke selectiecommissie met volgende
samenstelling :
- voorzitter : de korpschef of de door hem aangewezen officier;
- leden :
- een officier van een korps van de lokale politie;
- een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie, ten minste
bekleed met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de
bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn;
- secretaris : een aangewezene door de korpschef die de plaatselijke selectiecommissie bijstaat.
Bij de vacant verklaring wordt voorzien in een wervingsreserve voor een gelijkwaardige functionaliteit
dit tot de datum van de tweede volgende mobiliteitscyclus.

BESLUIT :
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2019-01 :
-

1 functie van hoofdinspecteur van politie – dienst verkeer.

Alle in het raam van de mobiliteit geschikt bevonden kandidaten worden opgenomen in een
mobiliteitsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit. Voormelde kandidaten worden
in de mobiliteitsreserve opgenomen tot op de datum van de oproep van de kandidaten van de tweede
navolgende mobiliteitscyclus.
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de operationele personeelsformatie.
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van hoofdinspecteur van politie – dienst verkeer wordt
vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- Officier Operaties, later aan te duiden ;
- Officier Operaties, later aan te duiden ;
- secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
15. Financiering PAULO (provinciale academie voor urgentiediensten en lokale overheden –
afsluiten van een afnameconvenant voor 2019.
Tot het dienstjaar 2016 betaalde de politiezone jaarlijks een globale bijdrage (lidgeld) aan PAULO,
vastgesteld op basis van het aantal inwoners van de zone waarbij het bedrag was vastgesteld op 0,55
EUR per inwoner.
In 2017 werd de betaling van de lidgelden afgeschaft en werd er overgegaan naar het afsluiten van
een convenant omtrent de opname van trekkingsrechten. Ook in 2018 heeft de politiezone deze
convenant onderschreven. Thans heeft de zone van PAULO een schrijven ontvangen om ook in 2019
een convenant af te sluiten.
De convenant geldt opnieuw voor een periode van 1 jaar waarbij de bijdrage van elke zone wordt
berekend enerzijds op basis van de inwonersaantallen 2018 en anderzijds op basis de effectieven zoals
bepaald in de recentste MFO2 dd. 23 november 2017.
De zones die een convenant afsluiten, genieten een kortingstarief van 15 % op alle opleidingen.
Wanneer het opleidingsbudget is opgebruikt, gebeurt er maandelijks aparte facturatie aan de zone,
waarbij rekening wordt gehouden met het kortingstarief. Ook opleidingen die bij andere PAULOscholen gevolgd worden, kunnen met het politiebudget worden betaald.
Paulo biedt de mogelijkheid om in te stappen in een trekkingsrecht van 75% of van 100% waarbij :
- 100% bijdrage wordt vastgelegd op een te betalen trekkingsrecht van 31.334,6 EUR;
- 75% bijdrage wordt vastgelegd op een te betalen trekkingsrecht van 23.500,9 EUR.
Het politiecollege stelt voor om te opteren voor het afnameconvenant van 75 % en de betaling van
een trekkingsrecht 2019 ten bedrage van 23.500,9 EUR.
BESLUIT :

Er wordt met PAULO (Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden),
Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent een afnameconvenant afgesloten voor 2019 van 75 %. In
uitvoering hiervan zal de politiezone een trekkingsrecht betalen van 23.500,9 EUR.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
16. ICT – hardware : aankoop/uitbreiding 3PAR server Citrix/ISLP (inclusief installatie) : raming,
voorwaarden en wijze van gunnen.
In 2015 werd het virtuele (gegevens)opslagsysteem van de politiezone vernieuwd en werd er een
opslagserver aangekocht (3PAR) waarop virtuele servers kunnen draaien. Op deze opslagserver
worden in eerste instantie alle gegevens van het administratieve netwerk (Citrix-zijde) opgeslagen,
maar inmiddels worden ook de ISLP gegevens (politionele netwerk) hierop bewaard.
Na 3 jaar is deze opslagruimte (12 x 600GB) echter ontoereikend geworden en is er nood aan
uitbreiding van het opslagsysteem met een bijkomende 3PAR storage (met 8 x 1,2TB opslag).
Deze aankoop wordt geraamd op 16.000 EUR incl. BTW en zal door het politiecollege gegund worden
na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na prijsvraag bij 4 leveranciers. De kredieten
zijn hiertoe voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting, art. 330/742-53.
Gezien de specificiteit van het Citrix-netwerk van de zone en de verwevenheid van de Citrix-software
(incl toegangen, firewalls,….) kan de installatie en implementatie enkel door de firma Lebon ITServices NV uit 8830 Hooglede-Gits kan worden uitgevoerd.
BESLUIT :
Er wordt overgegaan tot uitbreiding van het 3PAR opslagsysteem met 1 3PAR storage (8x1,2 TB
opslag).
De aankoop dient te voldoen aan volgende technische vereisten :
M6710 2.5 inch 2U SAS Drive Enclosure
3PAR StoreServ M6710 1.2TB 6G SAS 10K
SFF (2.5in) Hard Drive (8x)
3PAR 7200 Operating System Software Suite
Drive E-LTU (8x)
3 year Proactive Care 24x7 SVC (= onderhoudscontract van 3 jaar)
3PAR 7200 OS Suite Drive LTU Support (8x)
3PAR 7000 Drives over 1TB Support (8x)
3PAR 7000 Drive Enclosure Support
Installation and Startup Service
Startup 3PAR 7000 2U SAS Enclosr SVC
De kostprijs wordt goedgekeurd tot een bedrag van 16.000 EUR incl. BTW, inclusief proof of concept
(testing), kilometervergoedingen, verplaatsings- en leveringskosten en inclusief de installatie van de
configuratie door de firma Lebon IT-Services.
Er zal een prijsvraag worden gericht aan de volgende firma’s :
-

Lebon IT-Services NV – Stoomtuigstraat 7C – 8830 Hooglede-Gits
C&C Computers and Communications NV – Ambachtstraat 8 – 9700 Oudenaarde
Bechtle direct NV – Heerstraat 73 – 3910 Neerpelt
UVION BVBA – Zonnebloemstraat 37 – 9700 Oudenaarde

Goedgekeurd met algemene stemmen.

17. ICT - hardware : aankoop van 2 desktopcomputers (LRD) : raming, voorwaarden en wijze van
gunnen.
De lokale recherchedienst werkt de laatste jaren steeds meer en frequenter met 2
softwareprogramma’s en apparatuur voor :
• het uitlezen van GSM’s, smartphones en simkaarten (UFED software);
• het analyseren en verwerken van telefoniegegevens van simkaarten en smartphones
(MERCURE software).
Om deze steeds zwaardere en veeleisender softwareversies te kunnen laten draaien op de hardware
en omdat deze software steeds meer gebruikt wordt, zijn er 2 nieuwe, extra en ook zwaardere
desktops nodig in de LRD (lokale recherchedienst).
Voor dergelijke aankopen van ICT hardware wordt normaliter beroep gedaan op een (federaal)
raamcontract bij FORCMS, doch deze zijn op heden nog niet vernieuwd.
Door de politiezone werden inmiddels ook nieuwe logins aangevraagd via andere overheidsinstanties
die ook met raamcontracten werken (Vlaamse Overheid, Provincie, Stad Brugge,…), maar de
politiezone beschikt momenteel nog niet over de nodige logins om op deze raamcontracten in te
tekenen.
Omdat deze aankoop van desktops dringend is, wordt besloten om hiervoor de (lokale) markt te
verkennen. De aankoop wordt geraamd op 2.500 EUR incl. BTW en zal door het politiecollege gegund
worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na prijsvraag bij 4 leveranciers. De
nodige kredieten zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2019,
artikelnummer 330/742-53.
BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de aankoop van 2 desktops voor de lokale recherchedienst.
De aankoop dient te voldoen aan volgende technische vereisten :
PC vereisten
Windows compatible PC met Intel i5 of compatibele processor
Snelheid minimum 1.9 Ghz of hoger
Desktop of Mini-Tower
Operation System
MicroSoft Windows 10 64-bit
Geheugen (RAM)
Aanbevolen 32 GB / Minimum 16 GB
Harde Schijf
1ste schijf : 256Gb SSD
2de schijf : 1 TB Sata
Poorten
Minimum 4 USB Poorten
Incl Recupelkosten
Incl Transport en Leveringskosten
De kostprijs wordt goedgekeurd tot een bedrag van 2.500 EUR incl. BTW.
Er zal een prijsvraag gericht worden aan de volgende firma’s :
-

Bechtle direct NV – Heerstraat 73 – 3910 Neerpelt
Realdolmen, Gaston Crommenlaan 4 – 9050 Gent
UVION BVBA – Zonnebloemstraat 37 – 9700 Oudenaarde
Derco Systems – Deinzestraat 65B – 9700 Oudenaarde.

Goedgekeurd met algemene stemmen.
18. ICT - hardware : aankoop van 9 laptops voor Mobile Office en 2 de systeembeheerder en 5
docking stations voor gebruik met nieuwe laptops Mobile Office : raming, voorwaarden en
wijze van gunnen.

De politiezone is sinds vorig jaar volop bezig met het testen van een 5-tal Mobile Office laptops. Door
middel van het Mobile Office-systeem kunnen politieambtenaren ook op het terrein via een beveiligde
internetverbinding toegang krijgen tot het ISLP-systeem, inclusief alle applicaties en databanken
zoals Portal, DIV of ANG.
Het Mobile Office-systeem maakt het mogelijk om in de interventievoertuigen, thuis, tijdens een
interventie, bij het uitvoeren van opdrachten in de strafinrichting, enz. door middel van laptops
onmiddellijk vaststellingen en verhoren in te voeren in het ISLP-systeem. Daarnaast is het ook
mogelijk om rechtstreeks de politiedatabanken te consulteren, bijvoorbeeld voor het controleren van
de identiteit van een persoon of de nummerplaat van een verdacht voertuig.
Het Mobile Office-systeem biedt volgende voordelen :
•
hogere productiviteit
•
hogere mate van dienstverlening
•
tijdsbesparing
•
toegang tot redactie en mogelijkheid tot raadpleging van bronnen en documentatie op het terrein
•
ontlasting radionet.
Via deze mobiele toegang beschikt men de facto over een mobiel kantoor waarbij men kan werken
zoals op bureel (inclusief toegang tot Citrix en alle applicaties langs administratieve zijde).
In een eerste fase werd geopteerd voor 5 mobiele toepassingen/devices, die als volgt verdeeld werden
over de operationele afdelingen: Interventie (2 laptops), LRD (1 laptop), Verkeer(1 laptop), Wijk
Oudenaarde (1 laptop).
In deze opstartfase werd gebruik gemaakt van reeds in de zone aanwezige laptops die
geherconfigureerd werden.
Drie van deze laptops Mobile Office moeten vervangen worden door een nieuwere laptop mét 4G.
Deze 3 huidige laptops zullen doorschuiven naar andere diensten en de oudste laptops worden
afgeschreven.
Daarnaast worden er nog 5 nieuwe laptops aangekocht voor uitbreiding van de Mobile Office devices,
waarbij er 1 laptop per antenne wordt voorzien en 1 voor de dienst DMP. En tot slot is er nog nood
aan 1 bijkomende laptop voor de 2de systeembeheerder die op 01/01/2019 de zone heeft vervoegd en
die een aparte configuratie nodig heeft.
De 5 nieuw aan te kopen laptops voor de antennes en DMP zullen gebruikt worden zowel op terrein
(Mobile Office) als op het bureel. Voor dit laatste gebruik is het om ergonomische redenen
aangewezen om een docking station te voorzien zodat men met het reeds aanwezige toetsenbord en
vast scherm in goede omstandigheden kan blijven verder werken.
Voor dergelijke aankopen van ICT hardware wordt normaliter beroep gedaan op een (federaal)
raamcontract bij FORCMS, doch deze zijn op heden nog niet vernieuwd. Inmiddels werden er door de
politiezone ook nieuwe logins aangevraagd via andere overheidsinstanties die ook met
raamcontracten werken (Vlaamse Overheid, Provincie, Stad Brugge,…), maar de politiezone beschikt
momenteel nog niet over de nodige logins om op deze raamcontracten te kunnen intekenen.
Aangezien de aankoop van deze laptops dringend is, wordt besloten om de (lokale) markt te
verkennen. De aankoop wordt geraamd op 13.000 EUR incl. BTW en zal door het politiecollege gegund
worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na prijsvraag bij 4 leveranciers. De
nodige kredieten zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2019,
artikelnummer 330/742-53.
BESLUIT :
Er wordt overgegaan tot de aankoop van 9 laptops (8 voor Mobile Office en 1 voor de nieuwe 2 de
systeembeheerder) en 5 compatibele dockingstations (voor de laptops ten behoeve van de antennes
en de DMP).

De aankoop dient te voldoen aan volgende technische vereisten :
8 laptops Mobile Office (3 vervanging in koffer en 5 nieuwe voor antennes en DMP)
OS: Microsoft Windows 10 64 bit
Geheugen: 8 GB
Harde schijf: 256GB SSD
Processor: I5
TFT 15,6"
1 x VGA
4 x USB 3.0
1 x mini display-port
Bluetooth 4.1
Incl Recupelkosten
Incl Transport en Leveringskosten

Stereo speakers en micro
Touchpad
Azerty BE toetsenbord met keypad
4 in 1 SD card reader
eID smart card reader
Gigabit Ethernet
Dual band wireless-AC
Wifi 802.11 ac/a/b/g/n
4G LTE-A

1 laptop 2e systeembeheerder
Besturingssysteem
Processor
Geheugen
Opslag
Videokaart
Beeldscherm
Draadloze verbindingen
Bedrade verbindingen

Audio
Camera
Bediening

Windows 10 Pro - Nederlands
i7, 1800 MHz, cache 8 MB
16 GB, SO-DIMM DDR4-2400, 2 x 8 GB uitbreidbaar tot 32 GB
256 GB SSD + 1 TB HDD
Dedicated, 2000 MB
15,6 inch, Full HD (1080p), 1920 x 1080 pixels
Bluetooth 4.2, Wifi, Wireless AC
HDMI, Ethernet, USB 3.0, USB Type A, USB Type C, USB 3.1
4 x USB-poorten
USB 3.1, DisplayPort
Gigabit Ethernet (1000 Mbps)
Geïntegreerde speakers Stereo, ingebouwde microfoon
Webcam HD Ready (720p)
Toetsenbord AZERY
BE Layout
Numeriek keypad
Touchpad

Incl Recupelkosten
Incl Transport en Leveringskosten
De kostprijs wordt goedgekeurd tot een bedrag van 13.000 EUR incl. BTW.
Er zal een prijsvraag gericht worden aan de volgende firma’s :
-

Bechtle direct NV – Heerstraat 73 – 3910 Neerpelt
Realdolmen – Gaston Crommenlaan 4 – 9050 Gent
UVION bvba – Zonnebloemstraat 37 – 9700 Oudenaarde
Derco Systems – Deinzestraat 65B – 9700 Oudenaarde

Goedgekeurd met algemene stemmen.
19. ICT – software : aankoop van 5 bijkomende licenties Mobile Office en omvorming Saphire :
raming, voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
Voor de toelichting omtrent het Mobile Office-systeem (zie hogervermeld agendapunt 18).
Er wordt thans voorgesteld om de politiezone verder uit te rusten in 2019 met 5 extra devices /
laptops (zie ander agendapunt op deze politieraad) en 5 bijhorende extra Mobile Office licenties.

Daarnaast zal ook de upgrade naar Mobile Office Sapphire worden geconfigureerd in de virtuele
serveromgeving en op de Mobile Office devices (reeds aanwezige én nieuwe) in de zone. Omwille van
de specificiteit van de software en het verplicht aansluiten ervan op de reeds bestaande Mobile office
omgeving kan deze aankoop enkel worden uitgevoerd bij de firma Lebon IT-Services NV,
Stoomtuigstraat 7c te 8830 Hooglede-Gits.
De totale kostprijs voor de 5 extra Mobile Office licenties en de installatie van de upgrade Mobile
Office Sapphire bedraagt 5.305,49 EUR, incl. BTW.
De kostprijs van de jaarlijkse upgrade licenties CSS Select Citrix XenDesktop Enterprise Edition
bedraagt 547,65 EUR incl. BTW.
De nodige kredieten voor de aankoop van 5 extra Mobile Office licenties en de installatie van de
Upgrade Mobile Office Sapphire werden voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting
2019, artikelnummer 330/742-53. De kredieten voor de jaarlijkse upgrade licentie zullen voorzien
worden op de gewone dienst van de politiebegroting 2020 en volgende, artikelnummer 330/123-13.
BESLUIT :
De aankoop van 5 extra Mobile Office licenties en de installatie van de Upgrade Mobile Office Sapphire
wordt goedgekeurd. De aankoop wordt geplaatst bij de firma Lebon IT-services NV, Stoomtuigstraat
7C te 8830 Hooglede-Gits.
De kostprijs wordt goedgekeurd voor een bedrag van 5.305,49 EUR (incl. BTW) en gedetailleerd als
volgt :

De kostprijs van de jaarlijkse upgrade licenties CSS Select Citrix XenDesktop Enterprise Edition ten
bedrage van 547,65 EUR incl. BTW wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
20. ICT – software : aankoop van upgrade UFED – uitleessoftware (Trade in) : raming,
voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
De lokale recherchedienst van de politiezone maakt sinds 2010 gebruik van uitleesapparatuur voor
GSM’s, smartphones en simkaarten. De huidige apparatuur (hardware) dateert van 2015 en is van het
type UFED ULT Touch Ultimate Ruggedized dat vanaf 2019 niet meer ondersteund wordt.
Door de firma wordt voorgesteld om de hardware UFED ULT Touch Ultimate Ruggedized in te ruilen
voor een softwarelicentie UFED4PC, waarvoor geen hardware meer nodig is. Deze software biedt de

meest geavanceerde en geupdate mogelijkheden voor het uitlezen van alle smartphones en
simkaarten.
De trade-in (van hardware naar software) omvat het volgende :
•
Software UFED4PC;
•
vanaf 01/04/2019: jaarlijkse upgrade van de UFED Touch Ultimated SW Renewal licentie.
Deze software kan omwille van de technische specificiteit en de bescherming van de exclusieve
rechten, alleen worden aangekocht bij de firma Cellebrite GmbH, Herzog-Heinrich-Strasse 20 te 80336
München (Duitsland).
De kostprijs voor de UFED4PC installatie licentie bedraagt 3.900 EUR excl. BTW te vermeerderen met
19 % BTW (Duitsland) en shippingkosten, waardoor de totale kostprijs 4.771,90 EUR inclusief BTW
bedraagt.
De kostprijs voor de jaarlijkse upgrade licentie UFED Touch Ultimated SW Renewal bedraagt 3.650
EUR excl. BTW, hetzij 4.416,50 EUR incl. BTW.
De nodige kredieten voor de trade-in UFED4PC installatie licentie werden voorzien op de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2019, artikelnummer 330/742-53. De nodige kredieten
voor de jaarlijkse upgrade licentie UFED Touch Ultimated SW Renwal werden voorzien werden op de
gewone dienst van de politiebegroting 2019 (en volgende), artikelnummer 330/123-13.
BESLUIT :
De aankoop van de installatie licentie UFED4PC (trade-in) voor het uitlezen van GSM’s en smartphones
wordt goedgekeurd voor een bedrag van 4.771,90 EUR incl. BTW en shippingkosten.
De jaarlijkse upgrade licentie UFED Touch Ultimated SW Renewal wordt goedgekeurd voor een bedrag
van 4.416,50 EUR incl. BTW.
De aankoop wordt geplaatst bij de firma Cellebrite GmbH, Herzog-Heinrich-Strasse 20 te 80336
München (Duitsland).
Goedgekeurd met algemene stemmen.
21. Logistiek : aankoop van 10 individuele handvuurwapens : raming, voorwaarden en wijze van
gunnen.
De politiezone dient zelf in te staan voor een degelijke individuele bewapening van haar operationele
personeelsleden. In 2012 werden nieuwe handvuurwapens aangekocht voor de helft van de
operationele personeelsleden ter vervanging van verouderde revolvers en omdat de zone nog
beschikte over 5 verschillende soorten handvuurwapens (wat niet bevorderlijk was voor de veiligheid
van de personeelsleden).
Vervolgens werden er in 2014, 2016 en 2017 nogmaals samen 25 nieuwe handvuurwapens aangekocht,
na het afvloeien van personeelsleden (pensioen, mobiliteit,…) die nog gebruikt maakten van een oud
vuurwapen.
Inmiddels zijn de voormelde nieuwe handvuurwapens allemaal in gebruik genomen en beschikt de
zone momenteel niet meer over voldoende (reserve)handvuurwapens om de nieuw aangeworven
operationele personeelsleden uit te rusten die de zone tegen de zomermaanden zullen komen
vervoegen. Bijgevolg wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van 10 nieuwe
handvuurwapens.
De kostprijs van deze aankoop wordt geraamd op 6.000 EURO incl. BTW en zal door het politiecollege
gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na raadpleging van meerdere

leveranciers. De kredieten zijn voorzien op de buitengewone politiebegroting 2019, artikelnummer
330/744-51.
BESLUIT :
Er wordt overgegaan tot de aankoop van 10 handvuurwapens met toebehoren, waarvan de totale
kostprijs wordt geraamd op 6.000 EUR incl. BTW.
Er
-

zal een prijsvraag worden gericht aan volgende leveranciers :
Falcon bvba – Tactical Solutions – Industriepark Noord 11 - 8730 Beernem
Daniel Dekaise - Avenue Nobel 5 – 1300 Wavre
Tactical Gear (United Security Group) – Lennikse Baan 451 – 1070 Brussel

Goedgekeurd met algemene stemmen.
VARIA
Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025 : toelichting door mevrouw Wendy Vanhulle, adviseur Beleid
-Communicatie – Kwaliteit.
VRAGENUURTJE
Op het einde van de openbare zitting verleent de burgemeester-voorzitter het woord aan de raadsleden
voor het vragenuurtje.
Aankopen ICT
In het kader van de bovenstaande beslissingen inzake aankopen ICT stelt raadslid Xavier Roman vast
dat er steeds voor aankoop van informaticamateriaal wordt geopteerd. Hij vraagt of de mogelijkheid
tot leasing van PC’s al eerder werd overwogen ?
De korpschef antwoordt dat de politiezone wel ervaring heeft met leasing (o.a. copiers,
telefooncentrale, voertuigen, …) maar niet met het leasen van informaticamateriaal. Aan de dienst
logistiek zal gevraagd worden om dit te onderzoeken.
Bereikbaarheid van de politieantennes
Raadslid Sandy Vermeulen meldt de klacht van een burger dat bij een telefonische oproep naar de
politieantenne de politie net bereikbaar was en er geen doorschakeling was naar de hoofdpost.
De korpschef antwoordt dat initieel niet dringende oproepen ook werden doorgeschakeld naar het
hoofdcommissariaat doch dat de ervaring heeft geleerd dat dit de hoofdcentrale dermate belast dat
dit een vlotte werking niet ten goede komt.
Bij het doorschakelen voor niet dringende interventies naar het hoofdcommissariaat, dient immers
vaak te worden vastgesteld dat de burger in kwestie niet onmiddellijk op deze wijze kan geholpen
worden. Daarom wordt aangeraden om in geval van dringende interventies het noodnummer 101 te
bellen en zich in de andere gevallen te wenden tot de politieantenne tijdens de openingsuren.
GEHEIME ZITTING
22. Ontslag van een hoofdinspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen, per 1
november 2019, ten gevolge van oppensioenstelling.
23. Mobiliteit inzake het personeel van de lokale politie : benoeming van 1 aspiranthoofdinspecteur van politie – middenkader ‘operaties – preventie – radicalisme.

24. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen benoemingsbesluiten.

---------De volgende politieraad zal plaatsvinden op dinsdag 23 april 2019 om 20.00 u in het
Hoofdcommissariaat van de PZ Vlaamse Ardennen te Oudenaarde.

