VERSLAG VAN DE POLITIERAAD
ZITTING VAN 9 OKTOBER 2018

Provincie Oost-Vlaanderen
Politiezone Vlaamse Ardennen
AANWEZIG :
Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter,
Joop Verzele, Philippe Willequet, Luc Vander Meeren en Kathleen Hutsebaut, , Burgemeesters,
Dirk Otte, Danny Lauweryns, Hannelore Verzele, Jean-Paul Martin, Martin Haerinck, Günther
Botteldoorn, Brigitte Coppitters, Dirk De Bock, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, Mathieu Mas,
Elisabeth Meuleman, Roland Van Heddegem, Luc Vandenabeele, Veerle Petrens, Maarten Van
Tieghem, Marc De Kimpe en Nicole Van Der Straeten, Raadsleden,
Joost Duhamel, Hoofdcommissaris van Politie - Korpschef
en Karlien Torck, Secretaris.
AGENDA
DAGORDE:
OPENBARE ZITTING
1. Ontslag van de heer Maarten Blondeel als politieraadslid. Kennisname.
De politieraad neemt akte van de brief van 17 september 2018 van de heer Maarten BLONDEEL
(Oudenaarde) waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als politieraadslid.
2. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 12 juni 2018.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
3. Politiebegroting 2018 : goedkeuren van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2018.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst van de politiebegroting 2018 wordt goedgekeurd en de
resultaten worden als volgt vastgesteld :
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat begroting 2018
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorige jaren
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2018

9.756.645,55
10.463.594,60
409.121,76
108.900,00
0,00
0,00
- 406.727,29
1.323.603,72
916.876,43

De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst van de politiebegroting 2018 worden goedgekeurd
en de resultaten worden als volgt vastgesteld
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren

319.000,00
569.000,00
0,00

Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat begroting 2018
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorige jaren
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 2018

0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Goedgekeurd met algemene stemmen.
4. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 4 functies van inspecteur van politie – polyvalent
medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde.
De politiezone stelt voor om 4 functies van inspecteur van politie – polyvalent medewerker vacant te
verklaren, dit ten gevolge van :
- de mobiliteit van een inspecteur van politie naar de lokale recherche dienst (LRD);
- het slagen van een inspecteur van politie op 1 juli 2018 in de opleiding van hoofdinspecteur van
politie;
- de herplaatsing in het kader van de goedgekeurd personeelsformatie 2019 van een inspecteur van
politie naar de dienst maatschappelijke politiezorg (DMP);
- de herplaatsing in het kader van de goedgekeurd personeelsformatie 2019 van een inspecteur van
politie naar de dienst verkeer.
De politieraad is bevoegd om deze betrekkingen vacant te verklaren en dient bij de vacature te
vermelden welke selectiemodaliteiten zullen gehanteerd worden.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De volgende betrekkingen worden door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2018-04.
-

4 functies van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde.

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.
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacatures van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de
hoofdpost te Oudenaarde wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- een officier van de Directie Operaties, aan te wijzen door de Korpschef ;
- een hoofdinspecteur van politie (teamchef) aan te wijzen door de Korpschef;
- secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
5. Vacant verklaren bij wijze van aspiranten-mobiliteit (toepassing van GPI 73) van 5 functies
van aspirant-inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te
Oudenaarde wegens niet invulling door gewone mobiliteit.
Naast de normaal van toepassing zijnde gewone mobiliteit wordt er sinds 2013 een nieuw
aanwervingsconcept aangeboden voor de aanwerving van personeelsleden van het basiskader van de
politiediensten onder de vorm van de aspiranten-mobiliteit.

Hiermee wordt getracht om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, waardoor de vacatures
sneller kunnen worden ingevuld.
Dit nieuwe aanwervingsconcept is van toepassing op de aspiranten-inspecteur van politie die
deelnemen aan een basisopleiding.
Bij aanwending van dit aanwervingsconcept wordt enerzijds aan de overheden gevraagd hun
behoeften voorafgaand aan de basisopleiding door te geven en wordt hen gevraagd ook het aantal
inspecteurs op te geven dat effectief zal worden aangeworven.
De aspiranten-inspecteurs van hun kant kunnen voorafgaand aan of bij het begin van de basisopleiding
uitdrukkelijk kiezen voor één of meerdere politiediensten.
Na de basisopleiding kunnen zij vervolgens onmiddellijk doorstromen naar de politiedienst waarvoor
ze zijn aangeworven.
Hiermee wordt vermeden dat zij ambtshalve worden aangewezen binnen de reservegroep van de
federale politie om van daaruit en in afwachting van een succesvolle mobiliteit te worden
gedetacheerd binnen de federale of lokale politie.
Er wordt voorzien in 5 aanwervingscategorieën -A, B, C, D en E-waarvan categorie A de klassieke
mobiliteit betreft.
Aspiranten-inspecteur die via de mobiliteit (categorieën A, C en D) of via de onmiddellijke werving
(categorie B) een job hebben verkregen, zijn verplicht een aanwezigheidstermijn van 5 jaar te
respecteren.
De politiezone Vlaamse Ardennen ondervindt reeds enkele maanden moeilijkheden om (geschikte)
kandidaten te vinden voor de openstaande vacatures en dit tekort begint te wegen op de invulling
van de basispolitiezorg (interventie en wijkwerking).
Momenteel konden er 5 functies van inspecteur van politie na vacant verklaring overeenkomstig de
gewone mobiliteit niet worden ingevuld, met name :
- 1 vacature van inspecteur van politie - polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde
die vacant werd verklaard door de politieraad in zitting van 17 april 2018;
- 4 vacatures van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde
die vacant werden verklaard door de politieraad in zitting van heden.
Om deze openstaande vacatures snel in te vullen wordt de mogelijkheid wordt geboden aan de lokale
politiezones om deze vacatures open te stellen via de volgende aspiranten-mobiliteit 2018-A2 die zal
aangeboden worden aan de aspirant-inspecteurs die de opleiding zijn gestart in de periode april-juni
2018.
De politiezone Vlaamse Ardennen wenst voor de aanwerving van vijf inspecteurs van politie een
beroep wenst te doen op de mobiliteit van aspiranten volgens het aanwervingsconcept van de
categorie C.
Dit betreft de aanwijzing van de aspiranten-inspecteur in het begin van de basisopleiding via een voor
hen voorbehouden mobiliteitscyclus en, in voorkomend geval, via een ambtshalve aanwijzing.
Na een vruchteloze mobiliteitsronde van categorie A, kan de politiezone zich onmiddellijk formeel
engageren voor een dergelijke werving zonder zich eerst te moeten engageren voor de categorie B
(zijnde de onmiddellijke werving waarbij de kandidaten de plaats van tewerkstelling kunnen kiezen
vóór de aanvang van de opleiding).
Om zich in te schrijven in de categorie C dient de politiezone een beslissing van de politieraad over
te maken aan de minister van Binnenlandse Zaken.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De politiezone Vlaamse Ardennen besluit om bij de minister van Binnenlandse Zaken een aanvraag in
te dienen betreffende de vacant verklaring van vijf betrekkingen van aspirant inspecteur van politie
– polyvalent medewerker in het raam van de aan de aspiranten-inspecteur voorbehouden
mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt georganiseerd.

Indien deze betrekkingen niet worden ingevuld, zal de invulling gebeuren via ambtshalve aanwijzing
door de minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel VI.II.4ter RPPOL.
Indien er zich meer kandidaten aanmelden dan er vacatures zijn, zal overgegaan worden tot een
interview met de Korpschef.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
6. Vacant verklaren bij wijze van externe aanwerving van 2 CALOG-C administratief assistent
onthaal/verkeer in contractueel dienstverband gefinancierd door middel van het
verkeersveiligheidsfonds.
In het kader van de nieuwe CALOG-personeelsformatie goedgekeurd door de politieraad in zitting van
17 april 2018 werd voorzien in de vervanging van 3 administratieve CALOG D medewerkers door CALOG
medewerkers niveau C (onthaal – verkeer), in te vullen met middelen van het
verkeersveiligheidsfonds.
Hiervan werd reeds één functie van CALOG C – administratief assistent onthaal -verkeer ingevuld.
Omwille van de continuïteit en de goede werking op administratief vlak van de lokale politie, wenst
de politiezone zo snel mogelijk de overige 2 functies van CALOG C – administratief assistent onthaal
-verkeer in te vullen.
Er wordt voorgesteld om deze vacatures in te vullen in contractueel dienstverband door middel van
externe aanwerving in de functie van CALOG C – administratief assistent.
De betrokken medewerkers zullen ingezet worden in de pool ‘onthaal en technische middelen’ en
krijgen hierbij de bevoegdheid van AGP voor het opstellen van processen-verbaal inzake verkeer.
De medewerkers zullen daarnaast ingezet worden in het onthaal van de hoofdpost van de politiezone.
Voor deze bedieningen dient geen nieuwe selectieprocedure te worden georganiseerd omdat kan
geput worden uit de wervingsreserve opgesteld naar aanleiding van de selectieprocedure die op 17
augustus 2018 werd georganiseerd voor een gelijkwaardige contractuele aanwerving van een CALOG
C – administratief assistent onthaal/verkeer waarbij een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar werd
voorzien voor een gelijkwaardige functie.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de vacant verklaring door middel van externe aanwerving (contractueel
dienstverband van bepaalde duur) van 2 functie van CALOG C – administratief assistent
(Verkeersveiligheidsfonds) bekleed met de bevoegdheid van AGP voor het opstellen van processenverbaal inzake verkeer voor de hoofdpost te Oudenaarde.
Voor de invulling van deze betrekkingen zal geput worden uit de wervingsreserve opgesteld naar
aanleiding van de selectieprocedure voor de gelijkwaardige contractuele aanwerving van een CALOG
C – administratief assistent onthaal/verkeer de heeft plaatsgevonden op 17 augustus 2018.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
7. Personeelsformatie – operationele formatie – tijdelijke kaderuitbreiding : goedkeuring.
De politieraad heeft in zitting van 17 april 2018 de operationele personeelsformatie gewijzigd,
rekening houdende met de gestelde organisatie- en werkingsnormen die noodzakelijk zijn om een
gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, maar anderzijds gebaseerd
is op het aanwezige aantal effectieve personeelsleden en de toekomstige noden.
De nieuwe formatie van het operationeel personeel van de lokale politie Vlaamse Ardennen werd als
volgt goedgekeurd :

OPERATIONEEL KADER
TOEKOMSTIG OPERATIONEEL KADER

GRADEN
Hoofdcommissaris van Politie
Commissaris van Politie
Hoofdinspecteur van Politie
Inspecteur van Politie
Agent van Politie
TOTAAL

UITDOVEND KADER (*)
UITDOVEND KADER

GRADEN
Commissaris van Politie HR
Commissaris van Politie DMP 1
Hoofdinspecteur van Politie (LIK)
Agenten van Politie 2
Inspecteur van Politie 3
TOTAAL

GRADEN

1
5
21
83
0
110

1
1
1
6
1
9

KADER AD HOC I.S.M. DE DIENSTEN VAN DE FEDERALE POLITIE (**)
UITDOVEND KADER

Inspecteur van Politie (*)
TOTAAL

1
1

(*) Het KADER AD HOC I.S.M. DE DIENSTEN VAN DE FEDERALE POLITIE bestaat uit 1 detachering naar
de Federale Politie, SICAD, zijnde een detachering die thans is ingevuld door een inspecteur van
politie en via een verdeelsleutel gefinancierd wordt door alle politiezones van het gerechtelijk
arrondissement Oost-Vlaanderen ;
Sinds de goedkeuring van de nieuwe operationele personeelsformatie zijn echter twee officieren van
het politiekorps gestart met het afleggen van ingangsproeven voor het behalen van het directiebrevet.
Beide personeelsleden zijn reeds geslaagd in de tot op heden ondervraagde proeven en op basis van
hun gekende capaciteiten en de grote vraag naar geschikte kandidaten, kan met quasi zekerheid
geoordeeld worden dat beide officieren zullen slagen in de proeven voor het behalen van het
directiebrevet.
De beide personeelsleden zullen vervolgens in 2019 de opleiding voor het behalen van het
directiebrevet starten. Deze opleiding bestaat uit het volgen van cursussen, stages, enz. waardoor
de zone geen beroep kan doen op de beide officieren.
Beiden maken echter deel uit van de kern van leidinggevenden binnen de cel Operaties. Door hun
deelname aan de bijzonder intensieve opleiding voor het behalen van het directiebrevet wordt de
politiezone ernstig ontwricht in zijn geheel en in het bijzonder de cel Operaties.
Twee derden van de leidinggevenden binnen de Operaties zullen hierdoor voor een aanzienlijk deel
van de tijd niet beschikbaar zijn voor de politiezone, wat zal leiden tot een ernstige verstoring van
de dagelijkse werking, niet in het minst met betrekking tot de organisatie van belangrijke
evenementen zoals Ronde van Vlaanderen, Werktuigdagen, ….

1

De vervanging was reeds voorzien in de formatiewijziging van 11/10/2011
De aanwerving van de 6e agent van politie was voorzien in de formatiewijziging van 11/10/2001 maar nog niet
uitgevoerd.
2

3 Het UITDOVEND KADER bestaat uit o.a. 1 lopende detacheringen met name :1 Inspecteur van Politie, gedetacheerd naar CICOV

Anderzijds biedt een verschuiving binnen het officierenkader geen optie omdat de andere officieren
wegens hun leeftijd, expertise binnen hun domein of afwezigheid niet inzetbaar zijn op de voormelde
functies binnen de cel Operaties.
Rekening houdende met het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de
personeelsleden van de lokale politie en de huidige operationele personeelsformatie, is het mogelijk
om het officierenkader (tijdelijk) uit te breiden met 1 commissaris van politie.
Het betreft een tijdelijke wijziging die ingegeven wordt door de hoge nood aan capaciteit binnen het
officierenkader en meer bepaald binnen de cel Operaties.
Wanneer één van de twee betrekkingen effectief vacant zou worden, zal de betrekking niet meer
vacant verklaard worden en zal teruggekeerd worden naar de goedgekeurde formatie op de
politieraad 17 april 2018.
Deze tijdelijke uitbreiding van het operationeel kader is financieel haalbaar omdat verwacht mag
worden dat het middenkader niet volledig kan worden ingevuld in 2019, ermee rekening houdende
dat 2 betrekkingen reeds meer dan een jaar vacant zijn.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De formatie van het operationeel personeel van de lokale politie Vlaamse Ardennen, zoals
goedgekeurd door de politieraad in zitting van 14 april 2017 wordt tijdelijk uitgebreid als volgt :
GRADEN

TOEKOMSTIG OPERATIONEEL KADER

Hoofdcommissaris van Politie
Commissaris van Politie
Hoofdinspecteur van Politie
Inspecteur van Politie
Agent van Politie
TOTAAL

1
5+1
21
83
0
110 + 1

Goedgekeurd met algemene stemmen.
8. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van commissaris van politie –
toevoeging directie operaties.
De politieraad is in zitting van heden overgegaan tot de tijdelijke uitbreiding van de operationele
personeelsformatie van de lokale politie Vlaamse Ardennen met 1 commissaris van politie toe te
voegen aan de directie Operaties.
Deze tijdelijke uitbreiding wordt uitgebreid gemotiveerd in het hogervermelde politieraadsbesluit
betreffende de goedkeuring van de tijdelijke kaderuitbreiding van de operationele formatie en
ingegeven wordt door de hoge nood aan capaciteit binnen het officierenkader en meer bepaald binnen
de cel Operaties.
De politiezone wenst deze functie van commissaris van politie – toegevoegd aan de directie Operaties
omwille van de hoogdringende reden onmiddellijk vacant te verklaren.
De politieraad is hieromtrent bevoegd om deze betrekking vacant te verklaren en bij de vacature te
vermelden welke selectiemodaliteiten zullen gehanteerd worden.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2018-4 :
- 1 functie van commissaris van politie toe te voegen aan de directie Operaties.
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.
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van commissaris van politie –toegevoegd aan de Directie
Operaties wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- dhr. Frederik Delmotte, commissaris van politie – directeur operaties;
- een officier van politie van een andere lokale politiezone, aan te wijzen door de Korpschef.
Secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
9. Aankoop van ANPR-camera’s te plaatsen op verschillende sites aan de rand van de politiezone
Vlaamse Ardennen via het federaal raamcontract : raming, voorwaarden en wijze van gunnen.
Om enerzijds een greep te krijgen op de verplaatsingen van door de politie gezochte of te volgen
personen en anderzijds deze informatie conform de Wet op het Politieambt ter beschikking te kunnen
stellen van de politieambtenaren op nationaal niveau, is de ontwikkeling van een nationaal ANPRnetwerk op het Belgische wegennet een operationele noodzaak.
Dit netwerk, gekoppeld aan een centraal beheersysteem voor de opslag en verwerking van de
informatie aangeleverd vanuit die ANPR installaties, moet de geïntegreerde politie toelaten hetzij in
reële tijd accuraat tussen te komen, hetzij via uitgestelde verwerking snellere en betere opsporingen
te kunnen verrichten.
Daarnaast kan ANPR ook een significante bijdrage leveren voor de verkeersveiligheid, met name
dynamische verkeersaansturing, real-time verkeersinformatie, beeldvorming èn verkeershandhaving.
De federale regering besloot daarom om aan de federale politie de opdracht te geven een nationaal
ANPR-netwerk te realiseren als één van de 18 maatregelen in de strijd tegen het terrorisme en het
extreem radicalisme en stelt hiertoe budgetten beschikbaar voor de inrichting van de nationale
"backoffice", databank en de uitrol van camerasites op het autosnelwegennet.
De politiezone stelt voor om een beroep te doen op het federaal raamcontract voor de aankoop en
installatie van ANPR-camera’s in de PZ Vlaamse Ardennen.
Op basis van een grondige operationele studie werden 10 sites (+ enkele neven-hypotheses) door de
interne stuurgroep van de politiezone weerhouden waar het best ANPR camera’s zouden komen.
Deze sites werden vervolgens ter plaatse onderzocht door Proximus waarbij per site een uitgebreid
verslag werd opgemaakt.
Twee aanvankelijk gevraagde sites niet werden uitgewerkt daar ze volledig buiten de politiezone
liggen en dienen te worden aangevraagd door de politiezones/gemeentes zelf.
De site N36 net voorbij het kruispunt met de N8 werd ook niet uitgewerkt aangezien op dit kruispunt
in 2022 ingrijpende werken zullen gebeuren door AWV en de inplanting van de gevraagde ANPR palen
en camera’s hierdoor beter nog worden uitgesteld.
Vervolgens vond een grondige bespreking van de sites plaats op het Politiecollege van 21 september
2018 waarbij 3 uitgewerkte sites niet werden weerhouden en 2 sites uitgesteld werden voor latere
implementatie.
Bijgevolg wordt voorgesteld om in eerste fase 9 sites te voorzien van ANPR camera’s waarbij per site
telkens 1 paal met 1 ANPR Camera (dual lane) én 1 overzichtscamera wordt voorzien en er op elke
site een nieuwe elektriciteitskast in de zijberm wordt voorzien.

Hierbij zal elke ANPR camera telkens in beide rijrichtingen (1x vooraan en 1x achteraan naargelang
de rijrichting) capteren.
De investeringskostprijs per site en in totaal voor fase 1 als volgt wordt geraamd :
Nr

Gemeente

Straat

Investering

Opmerkingen

1

Wortegem Petegem

Keerstraat

35 641,81 €

grens PZ Mira

2

Wortegem Petegem

Anzegemsesteenweg

33 587,03 €

3

Kluisbergen

Grote Herreweg

33 352,19 €

grens PZ Mira
grens Wallonië (PZ Val de
l’Escaut)

4

Kruishoutem

34 577,13 €

5

Kruishoutem

Herlegemstraat
Olsensesteenweg
(Pontweg)

6

Kruishoutem

Olsensesteenweg (Total) 40 093,19 €

grens PZ Mira
Afrittencomplex:
2
nieuwe palen / sites en
verwijdering 5 bestaande
palen, 1 elektr.mast en 1
elektr.kast
(grens PZ Deinze-Zulte)

7

Wortegem Petegem

Kortrijkstraat

32 653,97 €

grens PZ Mira

8

Kluisbergen

Ronse Baan

37 823,04 €

9

Kluisbergen

Kruisstraat 6

grens PZ Ronse
Kruispunt omvat 3 PZ's 1
invalsweg
N60
uitvoeren

42 484,19 €

33 647,33 €
323 859,88 €

De investeringskost wordt bijgevolg geraamd op 350.000 euro inclusief BTW en is allesomvattend is,
met name voor de 9 sites: alle nodige camera’s en materialen, uitvoering van de installatiewerken,
elektriciteitswerken, aanvragen vergunningen,…
De installatiekost connectiviteit (dataconnecties) bij installatie voor 9 ANPR-sites wordt geraamd op
20.500 euro inclusief BTW.
De connectiviteitsprijzen na installatie per site (dataverbindingen) impliceren een aparte,
bijkomende jaarlijkse kost die geraamd wordt op 17.500 euro inclusief BTW.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de aankoop van ANPR-camera’s die zullen geplaatst worden op 9
verschillende sites aan de rand van de PZ Vlaamse Ardennen waarvan de kostprijs geraamd wordt op
350.000 euro inclusief BTW.
Deze aankoop wordt geplaatst binnen het federaal raamcontract Procurement 2017 R3 043 (geldig tot
03.01.2022) : “betreffende een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en
installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de
geïntegreerde politie en de Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke
overheden, inclusief de instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde
overheden belast zijn met een bepaalde taak van openbaar belang.” waartoe de federale politie een
overeenkomst heeft afgesloten met de tijdelijke handelsvereniging Proximus - Trafiroad.
Deze aankoop zal gefinancierd worden met de kredieten voorzien op de politiebegroting 2018,
artikelnummer 330/744-51.
Er wordt overgegaan tot de goedkeuring van de installatiekosten ‘connectiviteit’ (dataconnecties)
voor de 9 ANPR-sites waarvan de kostprijs wordt geraamd op 20.500 euro inclusief BTW.
Deze opdracht wordt eveneens geplaatst binnen het federaal raamcontract Procurement 2017 R3 043
(geldig tot 03.01.2022) : “betreffende een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de
aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de

geïntegreerde politie en de Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke
overheden, inclusief de instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde
overheden belast zijn met een bepaalde taak van openbaar belang.”
De kosten voor connectiviteit bij installatie op de 9 sites in 2019 zullen gefinancierd worden met de
kredieten te voorzien op de gewone politiebegroting 2019, artikelnummer 330/123-13.
Er wordt overgegaan tot de goedkeuring van de jaarlijkse kost ‘connectiviteit’ (dataconnecties)
waarvan de kostprijs wordt geraamd op 17.500 euro inclusief BTW.
Deze opdracht wordt eveneens geplaatst binnen het federaal raamcontract Procurement 2017 R3 043
(geldig tot 03.01.2022) : “betreffende een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de
aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de
geïntegreerde politie en de Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke
overheden, inclusief de instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde
overheden belast zijn met een bepaalde taak van openbaar belang.”
De kosten voor de jaarlijkse connectiviteit van de 9 ANPR-sites vanaf 2020 zullen gefinancierd worden
met de kredieten te voorzien op de gewone politiebegroting 2020 en volgende , artikelnummer
330/123-13.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
10. Recente afschrijvingen van patrimonium eigendom van de PZ Vlaamse Ardennen : kennisname
en goedkeuring.
Het politiecollege heeft zich in zitting van 31 augustus 2018 principieel akkoord verklaard met de
buiten dienst stelling van het anoniem politievoertuig Peugeot 308 met kenteken 299BCA (2009)
en de verkoop per opbod na ontstriping en ontmanteling. Er werd overgegaan tot toewijzing van
het voertuig aan de hoogste bieder, met name aan autogarage Van Dorpe, Westerring 3, 9700
Oudenaarde voor de prijs van 700 euro inclusief BTW.
Het politiecollege heeft zich in zitting van 21 september 2018 principieel akkoord verklaard met
de schrapping van de Gatsometer FIP met radar 24-AUS-2P uit het patrimonium van de politiezone
en de toelating te verlenen tot vernietiging ervan (via schroothandelaar/recyclage containerpark).
VOORSTEL VAN BESLISSING
De politieraad neemt instemmend akte van de politiecollegebesluiten :
- dd. 31 augustus 2018 betreffende de buitendienststelling van een politievoertuig en verkoop per
opbod (na ontstriping en ontmanteling) onder voorbehoud van goedkeuring door de politieraad;
- dd. 21 september betreffende de afschrijving en vernietiging van een oude analoge flitscamera
(2006);
en besluit deze afschrijvingen van het patrimonium eigendom van de politiezone Vlaamse Ardennen
goed te keuren.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
KENNISGEVING
-

Herhuisvesting hoofdcommissariaat lokale politie Vlaamse Ardennen: kennisname van de
resultaten van het overleg dd. 4 september 2018 met betrekking tot het masterplan.

De korpschef geeft toelichting bij de haalbaarheidsstudie die werd uitgevoerd door TV Compagnie O
Architecten en Sabine Okkerse BVBA omtrent de mogelijkheden tot herhuisvesting van het
hoofdcommissariaat op de huidige site.

Hieruit blijkt dat een herhuisvesting op de huidige site niet haalbaar is. Er wordt nu op zoek gegaan
naar een andere locatie in de onmiddellijke omgeving.
-

Toelichting door de korpschef bij de verdeelsleutel 2019 voor de gemeentelijke dotaties.

De korpschef geeft een toelichting bij de principes van de verdeelsleutel op basis waarvan de
gemeentelijke dotaties worden berekend.
Het overzicht van de verdeelsleutel 2019 wordt ter zitting aan de politieraadsleden overgemaakt.
-

Informatieve toelichting bij de studie van Prof. Janssens rond schaalvergroting van de
politiezones.

De korpschef geeft een toelichting bij de studie verricht door Professor Jelle Janssens omtrent
schaalvergroting van de politiezone in Oost-Vlaanderen en staat hierbij stil bij de verschillende
mogelijke scenario’s.
De resultaten van deze studie kunnen door de politieraadsleden geraadpleegd worden op het intranet
van de politiezone.
Vanuit de politieraad wordt gevraagd om een gelijkschakeling te overwegen tussen de
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de politiezone Vlaamse Ardennen.
VRAGENUURTJE
Op het einde van de zitting verleent de burgemeester-voorzitter het woord aan de raadsleden voor het
vragenuurtje.
Overlast in de buurt van Bowling Oudenaarde.
Raadslid Elisabeth Meuleman meldt dat er door omwonenden van de Bowling te Oudenaarde
regelmatig melding wordt gemaakt van overlast.
Het raadslid vraagt de uitbaters en bezoekers te sensibiliseren rond geluidsoverlast,
parkeerdisicpline, enz.
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat er een overleg zal worden gepland met de uitbaters om
deze problematiek te bespreken en na te gaan hoe hieraan verholpen kan worden.
Bereikbaarheid van de lokale politie Vlaamse Ardennen na 21 u.
Raadslid Elisabeth Meuleman stelt vast dat sommige inwoners zich vragen stellen omtrent de
bereikbaarheid van de politie nà 21 u, dit ten gevolge van de nieuwe dienstregeling opgestart op 1
januari 2018. Enerzijds wordt vastgesteld dat bellen naar het nummer 101 drempelverhogend werkt
en anderzijds heerst er bij de mensen een gevoel dat er sindsdien minder wordt opgetreden in geval
van overlast (vb. geluidsoverlast).
De korpschef antwoordt dat het onthaal na 21 u enkel is afgeschaft tijdens de weeknachten en niet
in het weekend. In dringende gevallen kunnen inwoners inderdaad 24/24 naar het nummer 101 bellen.
Daarnaast werd er aan het hoofdcommissariaat ook een muurtelefoon geïnstalleerd waarbij de
bezoeker onmiddellijk in contact kan komen met het communicatiecentrum CICOV.
De korpschef benadrukt dat enkel de OCD-beurten tijdens de weeknachten werden afgeschaft. De
dienstverlening door de ploegen op het terrein blijft gegarandeerd. Wel dient te worden vastgesteld
dat de mensen enige schroom vertonen om naar het nummer 101 te bellen. De politie zal inzetten
op een betere communicatie & sensibilisering hieromtrent.
Informatieborden snelheidsmetingen.
Raadslid Roland Van Heddegem meldt dat het informatiebord omtrent de snelheidsregistratie van
voertuigen op de N 60 – rond punt ter hoogte van Graaf Van Landstraat reeds zeer lange tijd niet meer
werkt.
De korpschef antwoordt dat dit zal worden nagekeken.

Vrachtwagensluis.
Raadslid Luc Vandenabeele vraagt naar de stand van zaken van het geplande proefproject met de
mobiele vrachtwagensluis in Kruishoutem.
De korpschef antwoordt dat het gemeentebestuur de mogelijkheden onderzoekt omtrent de concrete
afbakening van het traject en hiervoor ook de nodige besluitvorming dient te nemen.
Ondertussen is er een proefproject opgestart in de zone Midow voor een termijn van 6 maanden. Het
is dus aangewezen om de resultaten hiervan af te wachten en de efficiëntie na te gaan van dit nieuwe
instrument.
Kenbaarheid van de wijkinspecteurs.
Raadslid Brigitte Coppitters stelt vast dat er bij de mensen nog veel onwetendheid bestaat omtrent
wie hun wijkinspecteur is. Het raadslid vraagt om hieromtrent een sensibilisering te organiseren.
De korpschef antwoordt dat elke inwoner makkelijk de wijkinspecteur van de buurt kan opzoeken op
de website, dit via ingave van de straatnaam.
Daarnaast zal nagekeken worden om de wijkinspecteurs nog beter kenbaar te maken via diverse
communicatiekanalen.
GEHEIME ZITTING
11. Vrijwillig ontslag van een hoofdinspecteur van politie per 1 december 2018.
12. Externe aanwerving uit wervingsreserve van 2 medewerkers CALOG -C administratief
assistent onthaal/verkeer in contractueel dienstverband van bepaalde duur gefinancierd door
middel van het verkeersveiligheidsfonds.
13. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen benoemingsbesluiten.
----------De volgende politieraad zal plaatsvinden op dinsdag 11 december 2018 om 20.00 u in het
Hoofdcommissariaat van de PZ Vlaamse Ardennen te Oudenaarde.

