VERSLAG VAN DE POLITIERAAD
ZITTING VAN 12 JUNI 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, Maarten Blondeel, 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. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 17 april 2018.
Goedgekeurd met algemeen stemmen.
2. Kennisgeving van de goedkeuring van wijziging van de personeelsformatie van de PZ Vlaamse
Ardennen in het kader van het federaal administratief toezicht.
De politieraad neemt kennis van de brief van de heer Gouverneur van 18 mei 2018 betreffende de
goedkeuring van de wijziging van de formatie van het operationeel personeel en van de formatie van
het administratief en logistiek personeel.
De gouverneur stelt vast dat de politieraad zowel het statutair als contractueel CALOG-kader
vaststelt. Hij wijst er hierbij op dat overeenkomstig artikel 67 WGP onder de personeelsformatie
enkel de opsomming van de statutaire betrekking per graad wordt verstaan en de contractuele
personeelsleden bijgevolg niet tot de personeelsformatie behoren.
Hierdoor moet dus bij iedere vacant verklaring van een contractuele betrekking verduidelijkt worden
om welk soort contract het gaat en met welke middelen dit gefinancierd wordt.
De gouverneur gaat tot slot over tot de goedkeuring van de (statutaire) formatiewijzigingen.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2017 van de politiezone Vlaamse Ardennen.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2017 van de
politiezone Vlaamse Ardennen worden als volgt vastgesteld :

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2017
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Begrotingsresultaat (gewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)
Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

12.786.147,51
11.462.543,79
1.323.603,72
2.945,11
1.326.548,83
1.613.928,73
1.613.928,73
0,00
49.076,91
49.076,91

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa

5.381.379,84
3.392.099,64
8.773.479,48

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden
Totaal van de passiva

6.886.089,12
0,00
1.887.390,36
8.773.479,48

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2017
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het dienstjaar

-1.148.619,52
-1.408.958,91
260.339,39

Goedgekeurd met algemene stemmen.
4. Aankoop van een mobiele weegbrug : raming, voorwaarden en wijze van gunnen.
De politiezone voert zeer regelmatig acties ter controle van vrachtwagens (snelheid, lading, kmheffing,…), al dan niet in samenwerking met partners zoals de douanediensten.
De verkeerscel van de PZ Vlaamse Ardennen kan hiervoor op heden enkel de vaste weegbrug gebruiken
op de N60 ter hoogte van de gemeente Maarkedal. Deze weegbrug wordt regelmatig gebruikt door
verschillende politiezones uit de omgeving.
Bij controles gaat zeer veel tijd verloren om -bij vaststellingen van overtredingen- verspreid in de
zone, de vrachtwagens telkens te moeten begeleiden naar deze vaste weegbrug.
Daarom ziet de politiezone zich genoodzaakt om regelmatig de geplande acties te laten doorgaan in
de omgeving van de weegbrug, waardoor de controles voorspelbaar worden en hun efficiëntie missen.
Teneinde praktischer te kunnen werken en overal in de politiezone weegcontroles te kunnen
uitvoeren, wordt door de verkeerscel voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een geijkte
mobiele weegbrug/weegplatform. De aankoop hiervan wordt geraamd op 15.000 EUR incl. BTW.
De aan te kopen mobiele weegbrug dient te voldoen aan de specifieke vereisten die werden
opgenomen in de technische fiche opgesteld door de dienst Logistiek. De aankoop zal door het
politiecollege gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na prijsvraag
aan diverse leveranciers.

Hierbij
-

zullen de volgende gunningscriteria worden aangewend :
prijs basisofferte
kwaliteit, technische waarde, software en onderhoud
gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het product
waarborgtermijn en -voorwaarden

50
20
20
10

p.
p.
p.
p.

VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de aankoop van een mobiele weegbrug/asweger ten behoeve van de lokale
politie Vlaamse Ardennen, zoals beschreven in de technische fiche, waarvan de totale kostprijs wordt
geraamd 15.000 EUR incl. BTW.
De aankoop wordt door het politiecollege gegund na de organisatie van een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
De gunningscriteria worden als volgt goedgekeurd :
- prijs basisofferte
- kwaliteit, technische waarde, software en onderhoud
- gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het product
- waarborgtermijn en -voorwaarden

50
20
20
10

p.
p.
p.
p.

Er zal een prijsvraag worden gericht aan de volgende leveranciers :
- Metil Industrie bvba – Idiersstraat 17 – 1160 Brussel
- Smeyers Tu – Treft 61/3 – 1853 Strombeek
- Bascules Robbe nv – Noordlaan 7 - 8820 Torhout
- NV Mettler – Toledo – Leuvensesteenweg 384 – 1932 Zaventem
De aankoop wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op de politiebegroting, artikelnummer
330/744-51.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
5. Aanstellen van een studiebureau voor de restauratie en herbestemming O-L-Vrouwehospitaal
Oudenaarde : goedkeuring kostenverdeling voor de opmaak van een masterplan (inclusief
hoofdcommissariaat Oudenaarde).
Het college van burgemeester en schepenen van Oudenaarde heeft op 12 februari 2018 besloten om
een studiebureau aan te stellen voor de opmaak van een masterplan met het oog op de restauratie
en herbestemming van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.
Op deze site is eveneens het
hoofdcommissariaat van de PZ Vlaamse Ardennen is gevestigd.
De politieraad heeft in zitting van 12 december 2017 reeds principieel besloten tot het realiseren van
een nieuwbouwproject op de huidige site van het hoofdcommissariaat aan het Minderbroedersplein
te Oudenaarde.
Het college van burgemeester en schepenen van Oudenaarde heeft inmiddels de opdracht betreffende
de opmaak van het masterplan toegewezen aan TV Compagnie-O architecten en architectenbureau
Sabine Okkerse, Elisabethlaan 16 Oudenaarde voor de prijs van 23.680 euro excl. BTW.
In functie van de bouw van het nieuwe hoofdcommissariaat, wordt door het schepencollege
voorgesteld om de kosten voor de opmaak van het masterplan 50/50 aan te rekenen en te factureren
aan de politiezone Vlaamse Ardennen.
Het politiecollege heeft in zitting van 20 april 2018 instemmend akte genomen van het voorstel tot
50/50 kostenverrekening voor de opmaak van het masterplan onder voorbehoud van goedkeuring van
dit voorstel door de politieraad in zitting van 15 juni 2018.

VOORSTEL VAN BESLISSING
De politieraad neemt instemmend akte van het besluit van het College van Burgemeester en
Schepenen van de stad Oudenaarde dd. 12 februari 2018 betreffende de aanstelling van TV
Compagnie-O architecten en architectenbureau Sabine Okkerse, Koningin Elisabethlaan 16 te
Oudenaarde voor de opmaak van het masterplan O.-L.Vrouwehospitaal (m.i.v. nieuwbouw
politiecommissariaat) ten bedrage van 23.680 EUR excl. BTW.
De door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Oudenaarde voorgestelde 50/50
kostenverrekening ten laste van de Politiezone Vlaamse Ardennen voor de opmaak van het masterplan
O.-L.Vrouwehospitaal (m.i.v. nieuwbouw politiecommissariaat) wordt goedgekeurd.
De kostprijs ten laste van de politiezone Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd tot een bedrag van
11.840 EUR excl. BTW.
De studiekosten zullen gefinancierd worden met de kredieten voorzien op de politiebegroting,
artikelnummer 330/744-51.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
6. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van CALOG niveau B Consulent ICT –
systeembeheerder voor de hoofdpost te Oudenaarde.
De politieraad heeft in zitting van 17 april 2018 besloten tot uitbreiding van CALOGpersoneelsformatie. Er werd hierbij geopteerd om de dienst logistiek uit te breiden met 1 CALOG
niveau B (ICT) om reden dat het uitgebreide pakket hard- en software dat geïnstalleerd werd in de
politiezone een permanente opvolging noodzaakt. Dit kan onmogelijk nog door één systeembeheerder
worden gegarandeerd.
Daarnaast breidt ook het aantal ICT-gestuurde toestellen zich stelselmatig uit en het gerechtelijk
onderzoek binnen het fenomeen cybercrime noodzaakt tot het nemen van forensische kopieën, die
vervolgens verder kunnen worden onderzocht door de recherche afdeling van de politiezone.
Om deze redenen wordt thans overgegaan tot de vacant verklaring van 1 functie Calog B (ICT).
VOORSTEL VAN BESLISSING
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de 3 e
mobiliteitscyclus 2018 :
- 1 functie van CALOG B – Consulent ICT & Systeembeheerder 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.
De wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt als volgt vastgesteld :
De kandidaten die voldoen aan de ontvankelijkheid- en vormvereisten worden gehoord door de
selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van CALOG B – Consulent ICT & Systeembeheerder wordt
vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, HCP - Korpschef.
Leden :
- mevr. Nadia Verschueren, Adviseur, diensthoofd Logistiek Financiën Informatica
- dhr. Mike Legein, ICT-consulent
Secretaris : dhr. Johan Cornelissen, Commissaris van politie Personeelsdienst.
Goedgekeurd met algemene stemmen.

7. Samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheid (consulent) tussen de politiezone en de
provincie Oost-Vlaanderen (eGov).

Met algemeenheid van stemmen wordt besloten om de behandeling van dit agendapunt te
verdagen naar een volgende vergadering.
VARIA
Kennisgeving van recente afschrijvingen van patrimonium eigendom van de PZ Vlaamse
Ardennen.
Het politiecollege is in zitting van 18 mei 2018 overgegaan tot verkoop / afstand om niet van volgende
afgeschreven roerende goederen :
Verkoop per opbod van 2 afgeschreven voertuigen – toewijzing aan de hoogste bieder – goedkeuren
van de verkoopprijs.
De politieraad heeft in zitting van 17 april 2018 besloten tot buitendienststelling van 2 anonieme
voertuigen (Peugeots) die aan het einde van hun Latijn zijn en die stilaan grote kosten en
mankementen beginnen te vertonen. Deze 2 voertuigen worden afgeschreven en uit het patrimonium
van de politiezone verwijderd.
De 2 afgedankte auto’s worden verkocht via Garage Vanhoonacker (Skoda) te Kruishoutem, omwille
van het feit dat de 4 laatste nieuwe voertuigen / Skoda’s via voormelde leverancier werden
aangekocht.
Garage Vanhoonacker (Skoda) werd bereid gevonden deze voertuigen te verkopen via geïnteresseerde
opkopers per opbod.
Vooraleer de voertuigen te verkopen, worden deze ontdaan van sirenes en radio-apparatuur zodat er
geen enkele verwijzing naar politie mogelijk is. Beide voertuigen worden verkocht in de staat waarin
ze zich bevinden.
De opbrengst uit de verkoop per opbod werd maximaal geraamd op 1.500 EUR.
Het hoogste bod werd uitgebracht door autobedrijf BOCA, Grotebaan 307 te 9250 Waasmunster voor
de prijs van 650 euro excl. BTW voor de beide voertuigen samen.
BESLISSING
Het politiecollege heeft besloten tot de verkoop per opbod van de onderstaande buiten dienst
gestelde voertuigen :
Lichtgrijze
Peugeot
308
Premium
Beige
Peugeot
307

(306BCA
)
17/11/0
9
(YIL336)
20/03/0
8

Kmstand:
180.871

Diese
l

Keuring geldig tot
:
17/11/18

Chassisnr:
VF34H9HZH9S191851

Kmstand:
124.544

Diese
l

Keuring geldig tot
:
20/03/19

Chassisnr:
VF33E9HXC85136522

Er werd overgegaan tot toewijzing aan de hoogste bieder, met name aan autobedrijf BOCA Grotebaan
307 te 9250 Waasmunster voor de prijs van 650 euro excl. BTW voor de twee voertuigen.
De politieraad neemt akte.

Overdracht afgeschreven ademanalysekoffers en allerhande oude toebehoren aan de firma Dräger.
De politiezone beschikt over 6 volledige ademanalysekoffers (incl ademanalysetoestel dat ook kan
gebruikt worden als ademtesttoestel, printer, laders ea toebehoren) waarvan de laatste 2 nieuwe
koffers recent in gebruik werden genomen.
3 oude koffers werden in 2016 reeds uit roulatie genomen na aankoop van 3 nieuwe koffers. Sinds de
ingebruikname van de 2 nieuwe koffers in 2018, werden opnieuw 2 oude koffers buiten gebruik
gesteld. Alle oude afgeschreven koffers bevinden zich nog steeds in de politiezone.
Deze oude koffers en andere toebehoren (aparte ademtesttoestellen, printers, laders en
batterijen,…) kunnen niet meer zonder ijking en onderhoudscontract gebruikt worden en worden ook
in de naburige korpsen in uitdoving geplaatst.
De firma Dräger is bereid om de oude koffers kosteloos terug te nemen en te vernietigen. De firma
betaald hiervoor geen restwaarde aangezien deze oude koffers en randapparatuur niets meer waard
zijn en overal uitdovend in gebruik zijn.
BESLISSING
Het politiecollege heeft besloten om over te gaan tot de kosteloze overdracht aan de firma Dräger
Safety Belgium nv, Heide 10 1780 Wemmel van 5 ademanalysekoffers en toebehoren.
De politieraad neemt akte.
VRAGENUURTJE
Op het einde van de zitting verleent de burgemeester-voorzitter het woord aan de raadsleden voor het
vragenuurtje.
Er worden door de raadsleden geen vragen gesteld.
Op het einde van de zitting volgt de uitreiking van burgerlijke eretekens aan personeelsleden van de
politiezone Vlaamse Ardennen.
----------De volgende politieraad zal plaatsvinden op dinsdag 9 oktober 2018 om 20.00 u in het
Hoofdcommissariaat van de PZ Vlaamse Ardennen te Oudenaarde.

