POLITIE VLAAMSE
ARDENNEN

LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE
POLITIERAAD DD. 10 OKTOBER 2017 GEREGELDE
AANGELEGENHEDEN
Art. 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus.
Artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 13 juni 2017.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
2. Politiebegroting 2017 : goedkeuren van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2017.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst van de politiebegroting 2017 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 2017
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorige jaren
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2017

10.537.481,61
10.492.962,48
1.285.290,98
92.912,00
0,00
1.099.940,54
136.957,57
918.058,50
1.055.016,07

De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst van de politiebegroting 2017 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 2017
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorige jaren
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 2017

431.100,00
281.100,00
0,00
0,00
1.099.940,54
1.249.940,54
39.309,68
-39.309,68
0,00

Goedgekeurd met algemene stemmen.
3. Vaststellen van het reglement van orde van de politieraad.
De wet van 31 mei 2017 heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan de wet van 7 december 1998
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

De nieuwe wet haalt de bepalingen over de werking van de politieraad uit de Nieuwe Gemeentewet
en neemt deze op in de WGP.
Het betreffen een aantal kleine technische wijzigingen over de werking van de politieraad, meer
bepaald met betrekking de termijnen voor het versturen van de agenda, het indienen van een
voorstel en het ter inzage leggen van de notulen.
In plaats van kalenderdagen gelden hiervoor voortaan werkdagen.
Ook het elektronisch opvragen en ter beschikking stellen van stukken wordt beter verankerd.
Daarnaast moet de bekendmaking van de agenda voortaan niet enkel aan de gemeentehuizen maar
ook aan het hoofdcommissariaat en op de website van de politiezone.
Ook het verslag van de beslissingen genomen in openbare zitting worden voortaan op de website
gepubliceerd.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Het nieuwe reglement van orde van de politieraad wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd met algemene stemmen.

4. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie –
polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde. Bekrachtiging van het besluit bij
hoogdringendheid van het politiecollege dd. 30 juni 2017.
Ten gevolge van de benoeming van Inp Kenneth De Bruyne als inspecteur van politie – rechercheur
(Salduz) voor de hoofdpost te Oudenaarde in zitting van het politiecollege van 30 juni 2017 dient er
1 functie van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost in Oudenaarde
vacant te worden verklaard.
Het behoort principieel tot de bevoegdheid van de politieraad om deze betrekking vacant te
verklaren. In geval van hoogdringendheid kan het politiecollege, dat een hogere vergaderfrequentie
heeft en bijgevolg sneller kan ageren inzake personeelsaangelegenheden, overgaan tot de beslissing
van vacant verklaring, dit onder voorwaarde van bekrachtiging op de eerstvolgende politieraad.
Het politiecollege heeft in zitting van 30 juni 2017, rekening houdende met het nakende
zomerverlof en de nood aan de continuïteit van de dienstverlening, de betrekking van inspecteur
van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde bij hoogdringendheid vacant
verklaard. Deze beslissing wordt nu voor bekrachtiging voorgelegd aan de politieraad.
Voor deze bediening diende geen nieuwe selectieprocedure te worden georganiseerd omdat er kon
geput worden uit de wervingsreserve opgesteld naar aanleiding van de selectieprocedure die op 28
juni 2017 werd georganiseerd voor een gelijkwaardige functie in het kader van de tweede
mobiliteitscyclus van 2017.
Alle geschikte kandidaten van deze selectieprocedure worden
automatisch opgenomen in de mobiliteitsreserve voor deze functionaliteit die geldig blijft tot de
datum van oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Op 28 juni 2017 heeft dus een selectiecommissie plaatsgevonden voor de functie van inspecteur van
politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde waarbij 3 kandidaten geschikt
werden bevonden voor 2 vacatures.
Ten gevolge hiervan kan deze vacature onmiddellijk worden ingevuld door de derde kandidaat.
Aangezien de mobiliteitscyclus 2017-03 start in juli 2017 kan de kandidaat mogelijks verzaken voor
de opengestelde bediening.
Daarenboven is het tekort aan politiepersoneel steeds meer een feit, n.a.v. de federale noden
(Kanaalplan).
Tot slot dient te worden vastgesteld dat er geen benadeelde partijen zijn bij de aanwijzing van de
derde kandidaat in deze bediening.

VOORSTEL VAN BESLISSING
De politieraad gaat over tot de bekrachtiging van het besluit van het politiecollege dd. 30 juni 2017
waarbij bij hoogdringendheid werd overgegaan tot het vacant verklaren van 1 betrekking van
inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde.
Goedgekeurd met algemene stemmen.

5. Aankoop informatica : software intranet ontwikkeld door PZ Schelde -Leie : raming,
voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
In de politiezone is reeds geruime tijd nood aan een degelijk intranet en softwareprogramma’s die
kunnen aangewend worden voor o.a. :
 het bijhouden van de vakantietoezichten en het automatisch genereren van brieven naar de
burgers toe;
 het beschikken over een algemeen wijkcanvas of 1 grote databank in plaats van de huidige
versnippering van databanken en bijgehouden gegevens per wijkinspecteur (verplicht !);
 een ticketing – systeem voor opvolgen en bijhouden van ICT- en logistieke problemen,….
Bij verkenning van de ICT-markt blijkt dat al deze programma’s zeer veel geld kosten inzake
aankoop en implementatie (excl. updates en upgrades, verplicht onderhoudscontract,….).
Op lange termijn zullen er misschien bepaalde applicaties/intranet worden aangeboden via het (nog
in de kinderschoenen staande) Sharepoint platform van de federale politie of het nog te
ontwikkelen I-Police. Voormelde realisaties situeren zich slechts binnen een tijdspanne van 5 tot 10
jaar.
Bijgevolg is de politiezone op zoek gegaan bij andere politiezones naar andere, snellere oplossingen
voor een aantal noden.
Uit het onderzoek is gebleken dat de politiezone Schelde-Leie sinds 2010 stelselmatig begonnen is
met het optimaliseren van de processen en het informatiseren van deze processen in één platform,
met name een soort intranet.
Dit intranet bestaat uit een 20-tal modules waarvan het merendeel zeker ook van nut kan zijn voor
onze politiezone aangezien de processen grotendeels gelijk lopen.
PZ Schelde-Leie biedt thans de mogelijkheid aan andere politiezones tot het aankopen van hun
intranetsoftware. Deze wordt momenteel toepassingsklaar gemaakt om geïnstalleerd te worden op
de informaticasystemen van andere politiezones.
Hierdoor kan vanaf januari 2018 gebruik worden gemaakt van o.a. volgende modules :
vakantietoezicht, woonstvaststellingen, verzamelen van alle contactgegevens in 1 databank,
dienstplanning parket, module personeel-logistiek-ICT : opvolging problemen via ticketing,
reservatiesysteem voertuigen, sleutelkast, …
Door PZ Schelde-Leie werd hiervoor een voorstel van licentieovereenkomst opgemaakt waarbij een
licentie wordt verleend voor het gebruik van hun intranetsoftware en 20 verschillende modules.
PZ Schelde-Leie staat hierbij zelf in voor de installatie en configuratie van de software bij de PZ
Vlaamse Ardennen en biedt ook de nodige support en opleiding.
De kostprijs voor de aankoop van de intranetsoftware bedraagt 3.000 euro incl. BTW en inclusief de
20 modules, te vermeerderen met een éénmalige installatie- configuratie en opleidingskost van
2.000 euro incl. BTW, wat de totale kostprijs op 5.000 euro brengt.
Vervolgens wordt jaarlijks voorzien in ICT-support door PZ Schelde-Leie voorzien gedurende 16 u,
dit tegen de kostprijs van 2.500 euro (incl. BTW).

De politiezone is van oordeel dat de voorgestelde prijs zeer billijk is, wetende dat men voor 1 van
de 20 modules op de private markt al snel het dubbele betaalt (exclusief upgrades en
onderhoudskosten).
Deze aankoop is zo specifiek en alomvattend dat dit met niets anders op de reguliere markt kan
vergeleken worden. Het gebruik van het intranet met eraan gekoppelde modules van de PZ
Schelde-Leie werd reeds goedgekeurd door DRI voor wat betreft het ophalen van gegevens uit ISLP.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de aankoop na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking van de door de PZ Schelde-Leie aangeboden intranetsoftware (inclusief 20
toepassingsmodules), waarvan de totale kostprijs wordt geraamd op 5.000 EUR incl. BTW.
Er wordt overgegaan tot het afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract vanaf 2019 ten bedrage
van 2.500 EUR incl. BTW.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
VRAGENUURTJE

GEHEIME ZITTING
6. Aanvraag vanwege een inspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen tot
non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) met ingang van 1 maart 2018.

7. Mobiliteit inzake het personeel van de lokale politie : benoeming van 1 inspecteur van
politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde. Bekrachtiging van het
besluit bij hoogdringendheid van het politiecollege dd. 30 juni 2017.

8. Kennisgeving van de
benoemingsbesluiten.
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VARIA
Toelichting door de korpschef bij de verdeelsleutel 2018 voor de gemeentelijke dotaties.
Oudenaarde, 10 oktober 2017

De Secretaris,

De Burgemeester – Voorzitter,

Karlien TORCK.

Marnic DE MEULEMEESTER.

