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AGENDA
DAGORDE:
OPENBARE ZITTING
De voorzitter brengt bij de aanvang van de zitting een kort eerbetoon aan het overleden
politieraadslid Dirk De Bock.
1. Eedaflegging en aanstelling van een nieuw verkozen politieraadslid.
Ten gevolge van het overlijden van politieraadslid de heer Dirk De Bock op 15 oktober 2018 wordt
overgegaan tot de aanstelling van een nieuw verkozen politieraadslid.
Aangezien de eerste opvolger van wijlen dhr. De Bock reeds tot politieraadslid werd geïnstalleerd,
wordt overgegaan tot de oproeping van de tweede opvolger.
Bij de verkiezing van de politieraadsleden in de gemeenteraad van de stad Oudenaarde op 2 januari
2013 werd mevrouw Franka Bogaert verkozen als tweede opvolger van de heer Dirk De Bock.
Overeenkomstig artikel 20bis van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus, wordt betrokkene ter zitting uitgenodigd om in handen van de
voorzitter van de politiezone de voorgeschreven eed af te leggen die luidt als volgt :
“ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het
Belgische volk”.
Door de eedaflegging wordt het nieuwverkozen politieraadslid ambtsbevoegd.
vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld.

Betreffende het

De politieraad neemt akte van deze eedaflegging en de aanstelling van mevrouw Franka Bogaert als
lid van de politieraad van de lokale politie Vlaamse Ardennen.
2. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 9 oktober 2018.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
3. Kennisname van de goedkeuring door de Gouverneur in het kader van het federaal
administratief toezicht van de tijdelijke uitbreiding van het operationeel kader.

De politieraad neemt kennis van de brief van de heer Gouverneur van 25 oktober 2018 in het kader
van het federaal toezicht betreffende de tijdelijke uitbreiding van het operationeel kader met 1
commissaris van politie, waarbij goedkeuring wordt verleend aan deze formatiewijziging.
De Gouverneur wijst erop dat het tijdelijk karakter van deze formatiewijziging niet impliceert dat
het aantal commissarissen na een bepaalde tijd automatisch wordt teruggebracht op 5 en dat hiervoor
een beslissing van de politieraad zal vereist zijn.
Met betrekking van het vacant verklaren van voormelde functie van commissaris van politie in
dezelfde politieraadszitting, meldt de Gouverneur niet op te treden tegen deze vacant verklaring,
gelet op zijn goedkeuring van de formatiewijziging. De Gouverneur verzoekt wel om in de toekomst
de formele goedkeuring van de formatiewijziging af te wachten.
4. Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.1 en 2/2018 van de PZ Vlaamse
Ardennen in het kader van het federaal administratief toezicht.
De politieraad neemt kennis van de brief van de heer Gouverneur Wnd. van 22 november 2018 in het
kader van het federaal toezicht betreffende de vaststelling van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2018
van de politiezone Vlaamse Ardennen, waarbij goedkeuring worde verleend aan deze
begrotingswijziging.
5. Goedkeuren van de politiebegroting 2019 van de politiezone Vlaamse Ardennen.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De gewone en buitengewone politiebegroting 2019 wordt en de resultaten worden als volgt
vastgesteld :
Gewone dienst
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotings-resultaat van het vorig jaar
Geraamd algemeen begrotings-resultaat gewone dienst 2019

10.376.344,16
11.160.220,59
317.000,00
0,00
0,00
0,00
-916.876,43
916.876,43
0,00

Buitengewone dienst
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotings-resultaat van het vorig jaar
Geraamd algemeen begrotings-resultaat buitengewone dienst 2019
Goedgekeurd met algemene stemmen.

221.800,00
-271.800,00
0,00
0,00
500.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00

Aansluitend bij de begroting wordt een toelichting verstrekt bij het financieel profiel van de
politiezone (Belfiusprofiel).
6. Aankoop informatica : software Eureka ontwikkeld in opdracht van de PZ Gent : raming,
voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
De politiezone Gent beschikt over een zeer nuttige en zelf ontworpen softwaretoepassing – Eureka
genaamd – die zou kunnen overgenomen worden door andere politiezones.
Deze softwaretoepassing uit 2 luiken bestaat, met name :
- feitenafhandeling: samenvatten van richtlijnen m.b.t. registratieprofielen; bepaling
naargelang het type feit en naargelang gepaalde specificaties, welk type registratie moet
worden opgesteld en richtlijnen om de juiste parketafdeling als bestemmeling te bepalen;
- registratieopvolging : overzicht genereren van alle registraties uit de modules
NKF/Onderzoek, afhandeling, Kantschriften en APO, opvolging van termijnen en automatische
detectie van bepaalde fouten en mogelijkheid tot het geven van feedback aan de opsteller.
De mogelijke overname van voornoemde software door andere zones werd meermaals besproken op
het College van Korpschefs (Oost-Vlaanderen), waarna een voorstelprotocol werd opgesteld door PZ
Gent dat nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de zones.
De overname van het softwareprogramma én mogelijke opvolging en aanpassingen door PZ Gent kan
gebeuren op voorwaarde dat er minstens 10 politiezones interesse betonen in de overname.
De softwaretoepassing kan beschikbaar gesteld worden voor andere zones vanaf 01 januari 2019.
Er werd een voorstel van basisprotocolakkoord (voor 1 jaar en jaarlijks opzegbaar) overgemaakt dat
de praktische en financiële modaliteiten vastlegt, waarbij voor de 2 luiken een aparte licentie en
kostprijs (instapprijs en onderhoudscontract) wordt bepaald, met name voor de :
- module Feitenafhandeling:
- Instapprijs:
3.000 EUR
- Onderhoudscontract:
750 EUR
- module Registratieopvolging:
- Instapprijs:
2.000 EUR
- Onderhoudscontract:
750 EUR
Bijgevolg bedraagt de eenmalige totaalkost 5.000 EUR (incl. BTW).
Aan het politiecollege werd in zitting van 16 november 2018 reeds gevraagd over te gaan tot
voorlopige goedkeuring van het basisprotocol met betrekking tot de licentieovereenkomst software
Eureka tussen de PZ Gent en de PZ Vlaamse Ardennen, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring
door de politieraad in zitting van 11 december 2018, dit tegen de totale instapprijs van 5.000 EUR
(incl. BTW).
Teneinde op 1 januari 2019 de overeenkomst met de PZ Gent te laten aanvangen was het noodzakelijk
dat het politiecollege reeds bij hoogdringendheid tot de voorlopige goedkeuring van het basisprotocol
overging, o.m. om software-technische redenen.
Aangezien deze aankoop zeer specifiek en alomvattend is kan deze met geen enkel ander product op
de reguliere markt worden vergeleken. Tevens werd deze softwaretoepassing door DRI reeds
goedgekeurd voor het ophalen van gegevens uit ISLP.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De aankoop van 2 modules software Eureka, zijnde de module feitenafhandeling en de module
registratieopvolging, wordt goedgekeurd.
Het basisprotocol met betrekking tot de licentieovereenkomst software Eureka af te sluiten tussen de
PZ Gent en de PZ Vlaamse Ardennen met betrekking tot de aankoop wordt goedgekeurd.

De instapkostprijs wordt goedgekeurd voor een bedrag van 5.000 EUR (incl. BTW) te vermeerderen
met de kostprijs van het jaarlijks onderhoudscontract vanaf 2020 voor de prijs van 1.500 EUR (incl.
BTW).
Deze aankoop zal gefinancierd worden met de nodige kredieten die voorzien werden op de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2019, artikelnummer 330/742-53. Deze kredieten zullen
pas aangewend worden na goedkeuring van de politiebegroting 2019 door de politieraad en de
toezichthoudende overheden.
De nodige kredieten voor het onderhoudscontract zullen voorzien worden op de gewone dienst van
de politiebegroting 2020 en volgende, artikelnummer 330/123-13;
Goedgekeurd met algemene stemmen.
7. Leveren van motorbrandstoffen voor politievoertuigen : toetreding van alle voertuigen van
de politiezone tot het nieuwe federaal raamcontract FORCMS-POMP-108 van Belgian Shell.
Op 1 november 2018 werd het nieuwe federale raamcontract FORCMS-POMP-108 voor de afname van
motorbrandstoffen door middel van magneetkaarten opnieuw toegewezen aan Belgian SHELL NV. Het
brandstoffenraamcontract heeft een looptijd van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2022.
De politiezone Vlaamse Ardennen heeft de voorbije jaren reeds gebruik gemaakt van het voorgaande
raamcontract FORCMS-POMP-082 (eveneens met Belgian Shell) en stelt voor om vanaf 1 januari 2019
opnieuw gebruik te maken van het nieuwe raamcontract tot en met het dienstjaar 2022 (tot einde
raamcontract).
De politiezone beschikt momenteel over 26 gemotoriseerde voertuigen (4 wielen), 3 motoren en 4
scooters 125cc waarvoor in de begroting 2019 een budget van 60.000 EUR incl. BTW ten behoeve van
de aankoop van brandstoffen.
Deze raming voor de volgende dienstjaren dient mogelijks jaarlijks aangepast te worden naargelang
de nieuwe pompprijzen en/of wijzigingen in het wagenpark van de politiezone.
Het federaal raamcontract inzake afname van motorbrandstoffen d.m.v. magneetkaarten met nr.
FORCMS-POMP-108 is toegankelijk voor de lokale politiezones waardoor een lokale procedure niet
meer nodig is en de zone bijgevolg zelf geen bestek dient uit te schrijven. De grootschaligheid van
dergelijke contracten brengt de aankoopprijzen van het aanbod zeer laag. Daarenboven gebeurt er
voorafgaandelijk aan het afsluiten van dit groepscontract een grondige verkenning van de markt.
Het nieuwe raamcontract heeft als hoofdnetwerk SHELL maar er kan ook bij partnernetwerken
brandstof worden afgenomen (ESSO, Texaco, Q8,…), zij het aan een kleinere korting.
Bij gebruik van het nieuwe raamcontract kan het brandstofverbruik per voertuig verder via een online
informaticasysteem worden opgevolgd en is online-beheer vanuit de zone mogelijk met betrekking
tot de brandstofkaarten, facturatie, opvolging verbruik per voertuig, soort brandstof,…
Het raamcontract biedt verschillende afnamemogelijkheden waarbij de politiezone opteert voor het
magneetkaartensysteem “Network Fuel Card” (België) onder de volgende voorwaarden:
•
•

1

Afnames aan Shell pompen in België : diesel/benzine : 0,1420 € korting / liter (excl btw)
Afnames aan Partnerpompen1 in België : diesel / benzine : 0,0950 € korting / liter (excl btw)
CNG : 0,5800 € korting / liter (excl btw).

Partnerpompen zijn : Esso, Texaco, Q8, Lukoil, Dats, Enora, NewMotion.

Het nieuwe contract voorziet een uitgebreide keuze aan tankstations waar kan getankt worden met
de dienstvoertuigen. Tot slot blijven ook de huidige tankkaarten van Shell Belgium voorlopig geldig
blijven, tot ontvangst van de nieuwe Network Fuel Cards.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Op basis van het federaal raamcontract FORCMS-POMP-108 voor afname van motorbrandstoffen door
middel van magneetkaarten, wordt een tankkaartencontract voor de levering van motorbrandstoffen
via magneetkaarten afgesloten met Belgian SHELL NV voor de dienstjaren 2019 tot en met 2022 (tot
einde duurtijd contract), dit voor de afname van motorbrandstoffen aan de pomp voor alle
dienstvoertuigen van de PZ Vlaamse Ardennen, dit tegen volgende vaste kortingen op de officiële
dagprijs van de afname :
• Afnames aan Shell pompen in België : diesel/benzine : 0,1420 € korting / liter (excl btw)
• Afnames aan Partnerpompen in België : diesel / benzine : 0,0950 € korting / liter (excl btw)
CNG : 0,5800 € korting / liter (excl btw)
De totale prijs voor de aankoop van motorbrandstoffen voor het dienstjaar 2019 wordt geraamd op
60.000 € incl. btw.
De kosten worden gefinancierd met de kredieten die worden voorzien op de politiebegroting 2019,
artikelnummer 330/127-03. Voor de volgende dienstjaren zal dit mogelijks jaarlijks worden
aangepast naargelang de nieuwe pompprijzen en/of wijzigingen in het wagenpark van de politiezone.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
8. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 3 functies van inspecteur van politie – polyvalent
medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde.
De politiezone stelt voor om 3 functies van inspecteur van politie – polyvalent medewerker vacant te
verklaren, dit ten gevolge van :
- de oppensioenstelling van een agent van politie op 31 januari 2019 en beslissing van de politieraad
dd. 17 april 2018 betreffende de goedkeuring van de operationele personeelsformatie 2019 waarbij
besloten werd om 6 agenten van politie op termijn te vervangen door inspecteurs van politie;
- de non-activiteit voorafgaand aan pensionering (NAVAP) op 1 juli 2019 van een inspecteur van
politie;
- de mobiliteit in het kader van de mobiliteitscyclus 2018-04 van een inspecteur van politie op 1
maart 2019 naar de PZ Zaventem.
Het behoort tot de bevoegdheid van de politieraad om deze betrekking vacant te verklaren en bij de
vacature dient 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 2018-05 :
-

3 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.
Indien de vacatures niet door middel van gewone mobiliteit kunnen worden ingevuld, zal worden
overgegaan door aanwerving bij aspirantenmobiliteit.
De vacant verklaarde betrekkingen is voorzien in de huidige personeelsformatie.

Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de
hoofdpost te Oudenaarde wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- een commissaris van politie aan te wijzen door de Korpschef ;
- een hoofdinspecteur van politie aan te wijzen door de Korpschef;
- secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
9. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van hoofdinspecteur van politie –
recherche voor de hoofdpost te Oudenaarde.
De politiezone stelt voor om 1 functie van hoofdinspecteur van politie – lokale recherche vacant te
verklaren, dit ten gevolge van de non-activiteit voorafgaand aan pensionering (NAVAP) op 1 juni 2019
van een hoofdinspecteur van politie werkzaam op de lokale recherche.
Het behoort tot de bevoegdheid van de politieraad om deze betrekking vacant te verklaren en bij de
vacature dient 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 2018-05 :
-

1 functie van hoofdinspecteur van politie – lokale recherche.

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 – lokale recherche wordt
vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- CP Geert Cabbeke, diensthoofd recherche ;
- Middenkader van een lokale recherche – later aan te duiden ;
- secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
10. Vacant verklaren bij wijze van externe aanwerving van 1 CALOG C in contractueel
dienstverband gefinancierd door middel van het verkeersveiligheidsfonds.
De huidige CALOG C – administratief assistent in contractueel dienstverband werkzaam op de dienst
Planning en Evenementenbeheer heeft bij brief dd. 18 oktober 2018 zijn vrijwillig ontslag ingediend
en zal met ingang van 1 januari 2019 de zone verlaten.

Er wordt voorgesteld om deze vacature opnieuw in te vullen in contractueel dienstverband door
middel van externe aanwerving in de functie van CALOG C – administratief assistent.
De kandidaten zullen vooraf onderworpen worden aan een cognitieve vaardigheidsproef en aan een
persoonlijkheidsproef bij de rekruterings- en selectiedienst van de Federale Politie. Daarna zullen
de geslaagde kandidaten onderworpen worden aan een beroepsproef. Tot slot volgt er voor de
eindkandidaten een gesprek met de plaatselijke selectiecommissie.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de vacant verklaring door middel van externe aanwerving (contractueel
dienstverband van bepaalde duur) van 1 functie van CALOG C – administratief assistent
(Verkeersveiligheidsfonds) voor de dienst Planning en Evenementenbeheer voor de hoofdpost te
Oudenaarde.
Alle in het raam van deze selectie geschikt bevonden kandidaten worden opgenomen in een
wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit gedurende de periode van één jaar.
Voor de invulling van deze betrekking zullen de kandidaten eerst onderworpen worden aan een
cognitieve vaardigheidsproef en aan een persoonlijkheidsproef. De geslaagde kandidaten zullen
daarna onderworpen worden aan een beroepsproef.
Omtrent de eindkandidaten wordt vervolgens het advies ingewonnen worden van een plaatselijke
selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van CALOG C – administratief assistent voor de dienst Planning
en Evenementenbeheer voor de hoofdpost te Oudenaarde wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- CP Johan Van Langeraert – diensthoofd planning en evenementenbureau ;
- een personeelslid 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 – later nog te bepalen ;
Secretaris : dhr. Johan Cornelissen, Commissaris van politie Personeelsdienst.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
11. Financiering Paulo (Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden) –
afsluiten van een afnameconvenant voor 2019.
Verdaagd.
12. Vaststellen van het aantal leden van de nieuwe politieraad.
De lokale politie in meergemeentezones die een bevolking tellen van 50.001 tot 80.000 inwoners
worden bestuurd door een politieraad bestaande uit 19 leden. De politiezone Vlaamse Ardennen telt
op referentiedatum van 1 januari 2018 59.638 inwoners.
De politieraad wordt hierbij evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de
verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen op basis van hun respectievelijke
bevolkingscijfers op 1 januari 2018.
Hierbij beschikt elke gemeenteraad over minstens 1 vertegenwoordiger in de politieraad. De
burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van rechtswege
lid van de politieraad en worden niet meegerekend in het aantal leden.

Deze berekening leidt tot volgend resultaat :
Gemeente

Inwoners
gemeente
1/1/2018

Raadsleden
gemeente
1/1/2019

Oudenaarde
Kruisem (fusie)
Kluisbergen
WortegemPetegem

31.118
15.635
6.446
6.439

31
25
17
17

Totaal aantal
leden
politieraad
(exclusief
burgemeesters)
19

Quotiënt
inwoners
gemeente/
politiezone2

Raadsleden
gemeente
in
politiezone (na
afronding)

9,9138
4,9811
2,0536
2,0514

10
5
2
2

Naar aanleiding van het einde van de legislatuur en de installatie van de nieuwe politieraad in 2019
dient de uittredende politieraad het aantal leden vast te stellen dat iedere gemeenteraad telt in de
politieraad van de politierzone Vlaamse Ardennen.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De verdeling per gemeente van het aantal vertegenwoordigers in de politieraad van de politiezone
Vlaamse Ardennen wordt voor de periode 2019 – 2024 als volgt vastgesteld :
-

Kluisbergen
Kruisem (fusie)
Oudenaarde
Wortegem-Petegem

2
5
10
2

Goedgekeurd met algemene stemmen.
VRAGENUURTJE
Op het einde van de openbare zitting verleent de burgemeester-voorzitter het woord aan de raadsleden
voor het vragenuurtje.
Schaalvergroting van de politiezones
Raadslid Roland Van Heddegem komt terug op de toelichting die op de vorige politieraad werd gegeven
omtrent de schaalvergroting van de politiezones. Het politieraadslid pleitte hierbij voor een
gelijkschakeling tussen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de politiezone Vlaamse Ardennen.
Het raadslid vraagt of er reeds verder gevolg is gegeven aan de studie verricht door Professor Janssens?
De voorzitter antwoordt dat er momenteel geen nieuwe of bijkomende informatie voor handen is over
de stand van zaken rond de schaalvergroting.
Alcoholcontroles
Raadslid Elisabeth Meuleman verwijst naar recent verschenen berichtgeving in de media waarbij het
aantal alcoholcontroles van de verschillende politiezones in kaart werden gebracht en waaruit blijkt
dat deze sterk verschillend zijn van zone tot zone.
Het raadslid concludeert hieruit enerzijds dat er zones zijn die beter scoren dan de PZ Vlaamse
Ardennen qua aantal afgenomen alcoholcontroles maar anderzijds ook zones zijn die minder scoren.
Het raadslid vraagt naar het standpunt van de korpschef hieromtrent.

2

Conform de ministeriële omzendbrief van 23 november 2012 wordt de evenredige samenstelling van de politieraad berekend als volgt :
Bevolkingscijfer gemeente x aantal leden politieraad (excl. burgemeesters)
Totale bevolking meergemeentezone

De korpschef verduidelijkt dat in het Zonaal Veiligheidsplan diverse handhavingsquota vooropgesteld
worden waarvan de politiezone zich tot doel stelt om deze jaarlijks te behalen.
De handhavingsquota die gehanteerd worden in de politiezone Vlaamse Ardennen zijn :
-

G - gordel : 1.150 vast te stellen onmiddellijke inningen
G - GSM : 800 vast te stellen onmiddellijke inningen
A - alcohol[1] : 3.800 opgelegde ademtesten
S - snelheid : 127.000 bemande snelheidscontroles.

De korpschef antwoordt dat de PZ Vlaamse Ardennen inderdaad niet in de top van de statistiek staat
maar wel boven het gemiddelde.
Jongeren op de fiets - fietsongevallen
Raadslid Nicole Vanderstraeten vraagt aandacht voor het fenomeen van jongeren die vaak fietsen met
koptelefoon of oortjes, wat hun veiligheid in gevaar brengt. Het raadslid vraagt of hieromtrent een
regeling geldt ?
De korpschef antwoordt dat het niet verboden is om met oortjes of koptelefoon te fietsen. Het is wel
verboden om bijvoorbeeld te gsm-en op de fiets. Voor fietsers en automobilisten gelden dezelfde
regels.
De politiezone doet wel regelmatig controleacties naar de fietsers toe, o.m. met betrekking tot de
verlichting van fietsers.
In dezelfde context wijst raadslid Brigitte Coppitters op berichtgeving in de media dat er zich de dag
van vandaag meer fietsaccidenten voordoen dan auto-ongevallen. Is dit veranderend patroon ook
merkbaar in Oudenaarde ?
De korpschef antwoord hierop niet onmiddellijk een goed zicht te hebben. Er is inderdaad een
aanzienlijk vermindering van het aantal auto-ongevallen heden ten dage in Vlaanderen, doch dit is
wellicht het gevolg van o.m. de vele investeringen in camera’s edm. in Vlaanderen.
Verkeersverbod zwaar verkeer - Kwaremont
Raadslid Jean-Paul Martin wijst op het verkeersverbod inzake zwaar verkeer in Kwaremont en vraagt
wie de frequentie van controle hierop bepaalt ?
De korpschef antwoordt dat dit door de politie zelf wordt bepaald.
Met betrekking tot het weren van zwaar vervoer heeft het politiecollege besloten om de onderhandelen
met G4S omtrent het gebruik/huur van een mobiele vrachtwagensluis in 2019 en deze prioritair op te
stellen op de volgende locaties :
- Kluisbergen (N36)
- Oudenaarde (Nestor de Tièrestraat).
Eenmaal de zone in Kruishoutem (Kruisem) is afgebakend en reglementair is vastgelegd, kan op
termijn het project worden uitgebreid naar Kruishoutem (Kruisem).
GEHEIME ZITTING
13. Vrijwillig ontslag van een contractueel personeelslid CALOG C – administratief assistent.
14. Mobiliteit inzake het personeel van de lokale politie : benoeming van 1 aspirant - commissaris
van politie toe te voegen aan de Directie Operaties.
15. Aanvraag van een hoofdinspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen tot nonactiviteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) met ingang van 1 juni 2019.

[1]

In het quotum van de ademtesten mogen ook de opgelegde ademtesten bij betrokkenen van een
verkeersongeval verrekend worden alsmede de opgelegde ademtesten n.a.v. a-selecte alcoholcontroles.

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

VARIA
Overzicht van de belangrijkste beslissingen inzake personele en materiële middelen gedurende de
laatste bestuursperiode en overzicht van de toelichtingen door gastsprekers.
-----Tot slot van deze laatste zitting van de legislatuur dankt de voorzitter de politieraadsleden voor de
goede samenwerking en hun constructieve inbreng van voorbije 6 jaar.
De voorzitter blikt terug op een geslaagde legislatuur met een goed politiebeleid, niet in het minst
door de vele evenementen die in de politiezone plaatsvinden en die van de manschappen een
bijzonder inzet vereisen. Hij drukt hierbij speciaal zijn dank uit aan de personeelsleden van het
korps.

