NOTULEN VAN DE POLITIERAAD
ZITTING VAN 20 FEBRUARI 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 Nadia Verschueren, Waarnemend Secretaris.
AGENDA
De vergadering wordt om 20.09u door de Burgemeester-Voorzitter geopend.
De Burgemeester-Voorzitter stelt Mevr. Nadia Verschueren (diensthoofd Logistiek-InformaticaFinanciën van de PZ Vlaamse Ardennen) voor als Waarnemend Secretaris ter vervanging van
Zonesecretaris Karlien Torck die zich verontschuldigt op de zitting en de Burgemeester-Voorzitter
vraagt of er enig bezwaar is tegen deze vervanging.
Er is geen bezwaar van de Raadsleden en Mevr. Nadia Verschueren wordt aangesteld als
Waarnemend Secretaris voor deze zitting.
OPENBARE ZITTING
Toevoeging bij hoogdringendheid aan de openbare zitting van agendapunt 13bis :
Aankoop van 2 draagbare elektronische alcoholdetectietoestellen en toebehoren (in koffers)
inclusief onderhouds- en herstellingscontract via het federaal raamcontract : raming,
voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 12 december 2017.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
2. Kennisname van de goedkeuring van de begroting 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 van 26 januari 2018 betreffende de
goedkeuring van de begroting 2018 van de politiezone Vlaamse Ardennen in het kader van het federaal
toezicht.
Gezien deze begroting werd opgemaakt vooraleer de richtlijnen van de minister betreffende de
politiebegroting 2018 werden bekendgemaakt (PLP 56 d.d. 20 november 2017, B.S. 28 november
2017), werden de bedragen van de federale toelagen uiteraard niet correct geraamd.
De Gouverneur stelt daarnaast vast dat, niettegenstaande de zone beschikt over personeelsleden die
genieten van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) of voldoen aan de voorwaarden

daartoe maar ervoor kiezen om langer te werken, er geen kredieten worden voorzien op de daartoe
bestemde uitgaven- en ontvangsten artikelen (wachtgeld en eindejaarstoelage, vakantiegeld,
federale subsidie).
Tevens stelt de Gouverneur vast dat de bedragen voor de personeelsuitgaven berekend in de bijlage
bij de begroting 'toezicht 2' niet overeenstemmen met de in de begroting 2018 voorziene kredieten
voor personeelsuitgaven.
De politiezone wordt verzocht om in de toekomst afwijkingen van de personeelsmodule toe te lichten.
Tot slot werd vastgesteld dat de bedragen van de aflossingen en intresten uit de ING-banktabel en de
tabel van de leningen van de politiezone niet overeenstemmen.
De Gouverneur keurt politiebegroting 2018 in het kader van het federaal toezicht goed met het
verzoek de nodige aanpassingen te doen bij de eerstvolgende begrotingswijziging.
3. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 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 14 december 2017 betreffende
de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de politiezone Vlaamse Ardennen in het kader van het
federaal toezicht.
De Gouverneur stelt op de economische groep 7x (schuld) een overschrijding van het in de begroting
2016 voorziene krediet vast. Dergelijke kredietoverschrijding is in strijd met artikel 10 van het ARPC.
Dat artikel bepaalt immers dat de uitgavenkredieten van de gewone dienst beperkt zijn voor het
geheel van de kredieten die dezelfde functionele code dragen, beperkt tot de eerste drie cijfers, en
die behoren tot dezelfde economische groep.
Daarnaast werd ook op de buitengewone dienst, meer bepaald op het begrotingsartikel 330/743-52
(aankoop van auto's en bestelwagens), het krediet overschreden. Voor de buitengewone dienst geldt
immers de beperking per artikel.
lk dring er dan ook op aan in de toekomst tijdig, via begrotingswijziging, de nodige kredieten in de
begroting op te nemen.
Tot slot heb ik vastgesteld dat artikel 1 uit het uittreksel uit de notulen van de politieraad een foutief
bedrag van het uitzonderlijk resultaat vermeldt, namelijk € - 25 446,99 in plaats van € 25 446,99.
4. Financiering PAULO (provinciale academie voor urgentiediensten en lokale overheden) :
afsluiten van een afnameconvenant voor 2018.
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 27/2 van de wet van
7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
- de nota dd. 18 januari 2018 van de provincie Oost-Vlaanderen, PAULO – Politieopleiding dd. 18
januari 2018 betreffende afspraken en simulatie van de bijdrage 2018.
Overwegende dat :
- tot het dienstjaar 2016 de politiezone jaarlijks een globale bijdrage (lidgeld) betaalde 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 de betaling van de lidgelden werd afgeschaft en er overgegaan werd naar het afsluiten
van een convenant met zogenaamde trekkingsrechten;
- de politiezone Vlaamse Ardennen in 2017 dit vernieuwde engagement heeft aangegaan en van
PAULO een schrijven heeft ontvangen om ook in 2018 een convenant te willen aangaan;

-

-

het convenant opnieuw geldt voor een periode van 1 jaar waarbij de bijdrage van elke zone wordt
berekend enerzijds op basis van de inwonersaantallen 2017 en anderzijds op basis de effectieven
zoals bepaald in de recentste MFO2 dd. 14 oktober 2016;
de politiezone van het resterende opleidingsbudget 2017 bij PAULO maximaal 20 % kan
overgedragen worden naar 2018 ten gevolge waarvan een bedrag van 2.301 EUR wordt
overgedragen naar 2018;
wie een convenant afsluit, het kortingstarief van 15 % geniet op alle opleidingen;
wanneer het opleidingsbudget is opgebruikt, er maandelijks aparte facturatie gebeurt aan de
zone, waarbij rekening wordt gehouden met het kortingstarief;
ook opleidingen bij andere PAULO-scholen kunnen gevolgd worden en met het politiebudget
kunnen worden betaald;
Paulo de mogelijkheid biedt om in te stappen in een trekkingsrecht van 75% of van 100%
waarbij:
- 100% bijdrage wordt vastgelegd op een te betalen trekkingsrecht van 31.114,90 EUR;
- 75% bijdrage wordt vastgelegd op een te betalen trekkingsrecht van 23.336,18 EUR;
het politiecollege voorstelt om, gelet op de kosten die de politiezone voor opleiding betaalde aan
PAULO de laatste 2 jaar, te opteren voor het afnameconvenant van 75 % en de betaling van een
trekkingsrecht van 21.035,18 EUR (23.336,18 EUR bijdrage 2018 te verminderen met de
overdracht van 2017 ten bedrage van 2.301 EUR).

Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Met PAULO (Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden), Gouvernementstraat
1 te 9000 Gent een afnameconvenant af te sluiten voor 2018 van 75 % en in uitvoering hiervan een
trekkingsrecht te betalen van 21.035,18 EUR.
Artikel 2 :
Een vooreensluidend verklaard afschrift
Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

van

dit

besluit

over

te

maken

aan

PAULO,

Artikel 3 :
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dit
besluit te vermelden op de lijst ad hoc, die in het kader van het administratief toezicht, voor
kennisname wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
5. Aankoop van 2 ademanalysekoffers en toebehoren inclusief onderhouds- en ijkingscontract
via het federaal raamcontract : raming, voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 27/2 van de wet van
7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- artikel 33 WGP titel V van de nieuwe gemeentewet van toepassing verklaart op het beheer van
de goederen en de inkomsten van de lokale politie;
- de artikelen 234 tot 236 NGW met betrekking tot de overheidsopdrachten worden overgenomen
en toegepast op de lokale politie.
Overwegende dat :
- de politiezone op heden beschikt over 6 volledige ademanalysekoffers (incl. ademanalysetoestel
dat ook kan gebruikt worden als ademtesttoestel, printer, laders e.a. toebehoren) en over 2 losse
ademtesttoestellen (als reserve -afkomstig van een oude reeks);
- 2 van de 6 ademanalysetoestellen reeds dateren van 2006 en 2012;
- van deze toestellen is regelmatig een onderdeel niet beschikbaar vb. wegens herstelling of omdat
onderdelen dienen te worden opgeladen en de batterijen snel leeg zijn;

-

ademanalysetoestellen zeer gevoelig zijn en in een onberispelijke staat moeten zijn om
betwistingen te vermijden bij (positieve) ademresultaten;
de 2 oudste toestellen het minst gebruikt worden tegenover de 4 nieuwe toestellen in gebruik
genomen in 2014 en 2016 die veel gebruiksvriendelijke zijn en over betere batterijen beschikken;
daarom voorgesteld wordt om de laatste 2 ademanalysekoffers van de oude reeks te vervangen
door het nieuwere type ademanalysekoffer van het type 8610 BE;
deze toestellen eenvormigheid in gebruik zijn, over dezelfde onderdelen beschikken die
compatibel zijn met elkaar, groter gebruikscomfort vertonen en veel betrouwbaarder zijn;
de nieuwe toestellen zeer frequent worden gebruikt voor controles door reguliere
interventieploegen en bij gerichte verkeersacties;
er een algemene grote tevredenheid in de zone bestaat over dit type ademtest – en
analysetoestel;
de politiezone voorstelt om beroep te doen op een federaal raamcontract (meerjarige open
overeenkomst) voor de aankoop van de voormelde 2 volledig uitgeruste ademanalysekoffers;
federale raamcontracten ook toegankelijk zijn voor de lokale politiezones;
hierdoor een lokale procedure niet meer nodig is en er dus geen bestekken meer hoeven
uitgeschreven worden;
de grootschaligheid van de opdracht een gunstig gevolg heeft op de aankoopprijzen van het
aanbod ;
voor het afsluiten van de groepscontracten de federale overheid een grondige marktverkenning
organiseert;
het eveneens aangewezen is een full-omnium onderhouds- en herstellingscontract (incl. afstellen
en calibratie) af te sluiten;
de aankoop van 1 toestel 4.476,60 EUR incl. BTW te vermeerderen met de kostprijs van het
onderhoudscontract ten bedrage van 344,12 EUR incl. BTW;
de bijkomende jaarlijkse ijkingskosten per toestel 193,60 EUR incl. BTW bedragen;
de nodige kredieten voorzien zijn op de buitengewone dienst van de politiebegroting,
artikelnummer 330/744-51 en op de gewone dienst van de politiebegroting, artikelnummers
330/124-12 en 330/124-06.

Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 33 en 86, 1°;
- het decreet van 23 april 1993 houdende het administratief toezicht op de gemeenten;
- de artikelen 234 tot 236 van de nieuwe gemeentewet;
- wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
- wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
- KB van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en van de concessies van openbare werken;
- De memorie van toelichting betreffende deze aankoop, opgesteld door de dienst Logistiek.
Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Over te gaan tot de aankoop van 2 volledige ademanalysekoffers van het type 8610 BE (incl.
ademanalysetoestel dat ook kan gebruikt worden als ademtesttoestel, printer, laders e.a.
toebehoren), waarvan de eenheidsprijs 4.476,60 EUR incl. BTW bedraagt en de totale kostprijs
8.953,20 EUR incl. BTW bedraagt.
Over te gaan tot het afsluiten van een full-omnium onderhouds- en herstellingscontract waarvan de
kostprijs per toestel 344,12 EUR incl. BTW bedraagt, hetzij voor de 2 toestellen 688,25 EUR incl. BTW.
De bijkomende kost van de jaarlijkse ijking de toestellen goed te keuren voor het bedrag van 193,60
EUR incl. BTW per toestel, hetzij 387,20 EUR incl. BTW voor de 2 toestellen.

Artikel 2 :
Deze aankoop wordt gegund aan de firma DRAGER Safety Belgium, Heide 10 te 1780 Wemmel, dit in
het kader van het federaal raamcontract DGR/DRL 2016 R3 223 Meerjarige raamovereenkomst van
leveringen met een duur van 4 jaar voor de aankoop en het onderhoud van draagbare elektronische
ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen ten voordele van de geïntegreerde politie”, waartoe
de federale politie een overeenkomst heeft afgesloten met voormelde leverancier.
Artikel 3 :
Deze aankoop te financieren met de kredieten voorzien op de politiebegroting, artikelnummer
330/744-51.
De kostprijs voor het aangaan van een full omnium onderhouds- en herstellingscontract zal worden
gefinancierd met de kredieten voorzien op de politiebegroting, artikelnummer 330/124-12.
De kostprijs voor de jaarlijkse ijking zal gefinancierd worden met de kredieten voorzien op de
politiebegroting, artikelnummer 330/124-06.
Artikel 4 :
Overeenkomstig artikel 86, 1° WGP een eensluidend afschrift over te maken aan de heer Gouverneur
en dit besluit te vermelden op de lijst ad hoc, die overeenkomstig artikel 252, § 1 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname
wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
6. Informatica hardware – aankoop van 20 desktopcomputers en 2 laptops via federale
raamcontracten : raming, voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 90 van de nieuwe
gemeentewet (NGW) toepasselijk binnen de politieraad ingevolge artikel 27 van de wet van 7
december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- artikel 33 WGP titel V van de nieuwe gemeentewet van toepassing verklaart op het beheer van
de goederen en de inkomsten van de lokale politie;
- de artikelen 234 tot 236 NGW met betrekking tot de overheidsopdrachten worden overgenomen
en toegepast op de lokale politie.
Overwegende dat :
- er in de politiezone 98 vaste computers aanwezig zijn en hieromtrent een afschrijfplan werd
opgesteld ten gevolge waarvan er jaarlijks ongeveer een 20- tal toestellen dienen te worden
vervangen;
- overeenkomstig het afschrijfplan van de vaste computers / desktops (pc’s worden afgeschreven
na 5 jaar bij afloop van de waarborg) in de politiezone, beheerd door de dienst logistiek en de
systeembeheerder, er in het dienstjaar 2018 nood is aan de aankoop van 20 nieuwe, vaste
computers;
- deze aankoop geraamd bij de opmaak van de politiebegroting 2018 geraamd werd op 18.000 EUR
incl. BTW;
- de concrete totaalprijs bij aankoop via het federaal raamcontract 12.649,46 EUR bedraagt
inclusief BTW en inclusief muizen en toetsenborden.
Overwegende dat :
- de politiezone momenteel beschikt over 21 laptops en 2 tablets, waarvan 3 laptops uitdovend
zijn;
- de politiezone wenst over te gaan tot de vervanging van 2 verouderde laptops, met name de
vervanging van 2 laptops in koffer ingebouwd (DIO) omdat deze laptops geen ondersteuning voor
Windows 10 geven;
- deze nieuwe laptops zullen gebruikt worden in het kader van Mobile Office op het terrein en
daarom uitgerust moeten zijn met een 4G voorziening en een car adapter 12V;

-

deze aankoop bij de opmaak van de politiebegroting 2018 geraamd werd op 3.000 EUR incl. BTW;
de concrete totaalprijs bij aankoop via het federaal raamcontract 2.152,15 EUR incl. BTW
bedraagt.

Overwegende dat :
- de politiezone voorstelt om voor deze aankopen een beroep te doen op 2 verschillende federale
raamcontracten;
- federale raamcontracten ook toegankelijk zijn voor de lokale politiezones waardoor een lokale
procedure niet meer nodig is, er geen bestekken meer hoeven uitgeschreven worden en de
grootschaligheid van de dossiers de aankoopprijzen van het aanbod zeer laag brengt na grondige
verkenning van de markt voor het afsluiten van de groepscontracten;
- de totale aankoopprijs voor alle voormelde hardwaredelen via de 2 voormelde raamcontracten
geraamd werd op 21.000 EUR incl. BTW en thans 14.801,61 EUR incl. BTW bedraagt;
- de nodige kredieten voorzien zijn op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2018,
artikelnummer 330/742-53.
Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 33 en 85;
- de artikelen 234 tot 236 van de nieuwe gemeentewet;
- artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
- wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
- KB van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en van de concessies van openbare werken;
- De memorie van toelichting betreffende deze aankoop, opgesteld door de dienst Logistiek.
Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Over te gaan tot de aankoop van 20 desktops type Lenovo ThinkCentre M710 Tower/i7 met muis en
toetsenbord waarvan de kostprijs 12.649,46 EUR incl. BTW bedraagt.
Deze aankoop wordt binnen het federaal raamcontract FORCMS-PC-093-1 (geldig tot 30/04/2018) :
Levering van pc’s (desktop/tower) en toebehoren, gegund aan de firma Bechtle Public Belgium NV,
Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt.
Artikel 2 :
Over te gaan tot de aankoop van 2 laptops type Lenovo Thinkpad L570/i7/7600U/full HD-scherm met
toebehoren waarvan de kostprijs 2.152,15 EUR incl. BTW bedraagt.
Deze aankoop wordt binnen het federaal raamcontract : FORCMS-PC-093-2 (geldig tot 30/04/2018) :
Levering van laptop pc’s en toebehoren ,gegund aan de firma Priminfo NV, Rue du Grand Champs 8
te 5380 Noville-Les-Bois.
Artikel 3 :
De totale aankoop van de hogervermelde hardware goed te keuren voor een totaal bedrag van
14.801,61 EUR incl. BTW.
Deze aankoop te financieren met de kredieten voorzien op de politiebegroting, artikelnummer
330/742-53.
Artikel 4 :
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dit
besluit te vermelden op de lijst ad hoc, die in het kader van het administratief toezicht, voor
kennisname wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.

7. Informatica hardware – aankoop van 3 x nieuwe UPS3kVA (noodvoeding voor serverrack) via
het federaal raamcontract : raming, voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 90 van de nieuwe
gemeentewet (NGW) toepasselijk binnen de politieraad ingevolge artikel 27 van de wet van 7
december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- artikel 33 WGP titel V van de nieuwe gemeentewet van toepassing verklaart op het beheer van
de goederen en de inkomsten van de lokale politie;
- de artikelen 234 tot 236 NGW met betrekking tot de overheidsopdrachten worden overgenomen
en toegepast op de lokale politie.
Overwegende dat :
- de politiezone voorstelt om over te gaan tot aankoop van 2 UPS’en van 10kVA ter vervanging van
bestaande noodbatterijen (2011) die hun maximum levensduur hebben bereikt;
- deze batterijen dienen ter ondersteuning van zowel de ISLP- als de CITRIX-omgeving én de steeds
uitbreidende Camera-infrastructuur (incl camerasysteem Stad Oudenaarde);
- een UPS (Uninterruptible Power Supply – niet onderbreekbare voeding) een voeding/batterij is
die ononderbroken spanning levert aan achterliggende ICT-apparatuur;
- het voor de politiezone belangrijk is dat de servers en opnameapparatuur tijdelijk (vb. na het
plots uitvallen van het elektriciteitsnetwerk) nog enige tijd (+/- 30 minuten) van continue
spanning worden voorzien zodat er voldoende tijd is om ze correct af te kunnen sluiten bij een
langere elektriciteitspanne;
- er geopteerd wordt voor de aankoop van 2 UPS’en van 10kVA in plaats van 3 UPS’en van mindere
wattage (zoals voorzien in de politiebegroting 2018);
- deze aankoop voordeliger is en een langere tijd spanning biedt bij elektriciteitsuitval;
- deze aankoop bij de opmaak van de politiebegroting 2018 geraamd werd op 12.000 EUR incl. BTW;
- de politiezone voorstelt beroep te doen op een federaal raamcontract ter aankoop van de
voormelde informatica-hardware;
- federale raamcontracten ook toegankelijk zijn voor de lokale politiezones waardoor een lokale
procedure niet meer nodig is, er geen bestekken meer hoeven uitgeschreven worden en de
grootschaligheid van de dossiers de aankoopprijzen van het aanbod zeer laag brengt na grondige
verkenning van de markt voor het afsluiten van de groepscontracten;
- de totaalprijs voor de aankoop van 2 UPS’en via het federaal raamcontract 6.969,12 EUR inclusief
BTW bedraagt;
- de nodige kredieten voorzien zijn op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2018,
artikelnummer 330/742-53.
Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 33 en 85;
- de artikelen 234 tot 236 van de nieuwe gemeentewet;
- artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
- wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
- KB van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en van de concessies van openbare werken;
- De memorie van toelichting betreffende deze aankoop, opgesteld door de dienst Logistiek.
Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :

Over te gaan tot de aankoop van 2 UPS’en van 10 kVA waarvan de totale kostprijs 6.969,12 EUR incl.
BTW bedraagt.
Deze aankoop wordt binnen het federaal raamcontract Smals – BB-001.025/2015 – storage lot 2 (geldig
tot 30.01.2021), gegund aan de firma Fujitsu Technology Solutions NV Square Marie-Curie 12 te 1070
Brussel.
Artikel 2 :
De totale aankoop van de hogervermelde hardware goed te keuren voor een totaal bedrag van
6.969,12 EUR incl. BTW.
Deze aankoop te financieren met de kredieten voorzien op de politiebegroting, artikelnummer
330/742-53.
Artikel 4 :
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dit
besluit te vermelden op de lijst ad hoc, die in het kader van het administratief toezicht, voor
kennisname wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
8. Informatica hardware – aankoop van een nieuw D2D Backupsysteem Admin (Citrix) voor het
hoofdcommissariaat: raming, voorwaarden en wijze van gunnen.
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 27/2 van de wet van
7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- artikel 33 WGP titel V van de nieuwe gemeentewet van toepassing verklaart op het beheer van
de goederen en de inkomsten van de lokale politie;
- de artikelen 234 tot 236 NGW met betrekking tot de overheidsopdrachten worden overgenomen
en toegepast op de lokale politie.
Overwegende dat :
- het huidige informatica back-upsysteem van het Citrix-netwerk (StoreOnce 2700 8TB) inmiddels
volledig vol is en de steeds toenemende informatie-opslag en backup van het Citrix-netwerk niet
meer aan kan;
- er daarom dringend nood is aan een groter opslagsysteem / back-upsysteem in het
Hoofdcommissariaat;
- het disk-to-disksysteem bestaat uit harde schijven in een box, incl. voeding ‘power supply’;
- dit systeem niet te verwarren is met het bestaande backup-kopiesysteem (ontdubbeling naar de
brandweersite) hetgeen een tweede ‘harde schijven box’ is (ook disk-to-disk genaamd) die
dagelijks en automatisch een kopie ontvangt van het backup-systeem op het hoofdcommissariaat
zodat bij een falen van het Citrix systeem op het Hoofdcommissariaat (vb. brand) de werking van
de politiezone kan verzekerd worden op de brandweersite (of op locatie werken bij vb. een ramp,
evenementen zoals de RvVl ofzo…);
- door de specificiteit van het Citrix-netwerk en de verwevenheid van de Citrix-software (incl
toegangen, firewalls,….) met de meeste andere hardware van de zone, de implementatie en
installatie van het Disk-to-Disk systeem dient gedaan te worden door de firma Lebon IT-Services
NV uit 8830 Hooglede-Gits;
- de aankoop van het Disk-to-Disk backup-systeem voor het hoofdcommissariaat inclusief voeding,
support enz. geraamd wordt op 14.500 EUR incl. BTW;
- deze aankoop door het politiecollege gegund zal worden na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
- de nodige kredieten voorzien zijn op de buitengewone dienst van de politiebegroting, art.
330/742-53.
Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 33 en 85;
- de artikelen 234 tot 236 van de nieuwe gemeentewet;
- artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

-

wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
KB van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en van de concessies van openbare werken;
de memorie van toelichting betreffende deze aankoop met opgave van de technische vereisten,
opgesteld door de dienst Logistiek.

Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Over te gaan tot de aankoop van de hogeromschreven hardware bestaande uit:
- 1 Disk-to-Disk backup-systeem voor het Hoofdcommissariaat te Oudenaarde inclusief voeding, 3
jaar support enz. doch exclusief de installatie en implementatie die wegens de specificiteit door
de firma Lebon uit Hooglede-Gits zal worden uitgevoerd.
Deze aankoop dient te voldoen aan de volgende technische vereisten :
- StoreOnce 3520 12TB Backup System
- StoreOnce 2000/3000 Replication LTU (Licence)
- 3 jaar support (foundation care NBD StoreOnce 3500 12TB Backup Service)
- Leveringskosten en kilometervergoedingen inbegrepen
De kostprijs goed te keuren tot een bedrag van 14.500 EUR incl. BTW.
Artikel 2:
Deze aankoop door het politiecollege te laten gunnen na de organisatie van een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na het richten van een prijsvraag aan de volgende
firma’s :
- Lebon IT-Services NV – Stoomtuigstraat 7C – 8830 Hooglede-Gits
- Bechtle direct NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
- Uvion, Zonnebloemstraat 37 te 9700 Oudenaarde.
Artikel 3 :
Deze aankoop te financieren met de kredieten voorzien op de politiebegroting, artikelnummer
330/742-53.
Artikel 4 :
Overeenkomstig artikel 85 WGP en artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dit
besluit te vermelden op de lijst ad hoc, die in het kader van het administratief toezicht, voor
kennisname wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
9. Intrekking vacature bij wijze van mobiliteit van 1 functie van hoofdinspecteur van politie –
antennecoördinator te Kruishoutem (politieraadsbesluit van 11 april 2017).
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 27/2 van de wet van
7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- de politieraad in zitting van 11 april 2017 is overgegaan tot de vacant verklaring bij wijze van
mobiliteit van de functie van hoofdinspecteur van politie – antennecoördinator te Kruishoutem;
- deze functie inmiddels werd ingevuld door herplaatsing op aanvraag van de hoofdinspecteur van
politie ‘operaties-preventie-radicalisme’;

-

aan de politieraad bijgevolg gevraagd wordt om over te gaan tot de intrekking van de vacature
voor hoofdinspecteur van politie - antennecoördinator te Kruishoutem.

Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 27, 54 tot 56, 86, 3°, 116 tot 122 en 128;
- artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, in het bijzonder hoofdstuk II; van deel VI ‘de regeling van de mobiliteit’;
- het K.B. van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid WGP;
- het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten;
- het K.B. van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van
de mobiliteit;
- de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
- de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus;
- het besluit van de politieraad van 21 december 2001 houdende de vaststelling van de formatie
van het operationeel politiepersoneel en gewijzigd bij besluit van de politieraad van 11 oktober
2011;
- het besluit van de politieraad van 11 april 2017 betreffende het vacant verklaren van 1 functie
van hoofdinspecteur van politie – antennecoördinator te Kruishoutem.
Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Het politieraadsbesluit van 11 april 2017 betreffende het vacant verklaren van 1 functie van
hoofdinspecteur van politie – antennecoördinator te Kruishoutem, wordt ingetrokken.
Artikel 2 :
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een
vooreensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de heer Gouverneur van de
provincie.
Overeenkomstig artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt dit besluit vermeld
op de lijst ad hoc die, in het kader van het gewestelijk administratief toezicht, voor kennisname
wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
10. Intrekking vacature bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie –
polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde (politieraadbesluit van 12
december 2017).
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 27/2 van de wet van
7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- de politieraad in zitting van 12 december 2017 is overgegaan tot de vacant verklaring bij wijze
van mobiliteit van de functie van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de
hoofdpost te Oudenaarde;
- deze functie inmiddels werd ingevuld door herplaatsing van een inspecteur van politie –
wijkinspecteur in de politieantenne Zingem;
- aan de politieraad bijgevolg gevraagd wordt om over te gaan tot de intrekking van de vacature
voor inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde.

Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 27, 54 tot 56, 86, 3°, 116 tot 122 en 128;
- artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, in het bijzonder hoofdstuk II; van deel VI ‘de regeling van de mobiliteit’;
- het K.B. van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid WGP;
- het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten;
- het K.B. van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van
de mobiliteit;
- de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
- de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus;
- het besluit van de politieraad van 21 december 2001 houdende de vaststelling van de formatie
van het operationeel politiepersoneel en gewijzigd bij besluit van de politieraad van 11 oktober
2011;
- het besluit van de politieraad van 12 december 2017 betreffende het vacant verklaren van 1
functie van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde.
Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Het politieraadsbesluit van 12 december 2017 betreffende het vacant verklaren van 1 functie van
inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde, wordt ingetrokken.
Artikel 2 :
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een
vooreensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de heer Gouverneur van de
provincie.
Overeenkomstig artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt dit besluit vermeld
op de lijst ad hoc die, in het kader van het gewestelijk administratief toezicht, voor kennisname
wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
11. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van hoofdinspecteur van politie –
middenkader operaties – preventie -radicalisme.
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 27/2 van de wet van
7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- het statuut van de politieambtenaren hun mobiliteit waarborgt in de federale politie, tussen de
verschillende lokale politiediensten en tussen de laatstgenoemde en de federale politie;
- er bij wijze van mobiliteit kan worden voorzien in een betrekking die vacant is verklaard in een
korps van de lokale politie;
- gelijkwaardige betrekkingen toegankelijk zijn voor de ambtenaren van de federale politie en van
de lokale politie die aan de statutaire voorwaarden voldoen.
Overwegende dat :
- ten gevolge van de herplaatsing op aanvraag van de hoofdinspecteur van politie ‘middenkader
operaties – preventie – radicalisme’ in de functie van antennecoördinator te Kruishoutem, de
functie van ‘middenkader operaties – preventie – radicalisme’ dient vacant te worden verklaard;

-

-

het politiekorps formeel een aanvraag tot vacant verklaring dient in te dienen volgens de
geëigende procedureregels;
de politieraad bevoegd is om deze betrekking vacant te verklaren en bij de vacature dient te
vermelden welke selectiemodaliteiten zullen gehanteerd worden;
als selectiemodaliteit beroep zal worden 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;
er een wervingsreserve wordt voorzien voor een gelijkwaardige functionaliteit en dit tot de datum
van de tweede volgende mobiliteitscyclus;
de politieraad op advies van de korpschef, de betrekkingen die de politiezone wenst te laten
publiceren, dient mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer (afgekort
DPM) die belast is met de regeling van de mobiliteit tussen de korpsen.

Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 27, 54 tot 56, 86, 3°, 116 tot 122 en 128;
- artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, in het bijzonder hoofdstuk II; van deel VI ‘de regeling van de mobiliteit’;
- het K.B. van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid WGP;
- het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten;
- het K.B. van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van
de mobiliteit;
- de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
- de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus;
- het besluit van de politieraad van 21 december 2001 houdende de vaststelling van de formatie
van het operationeel politiepersoneel en gewijzigd bij besluit van de politieraad van 11 oktober
2011.
Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2018-01.
-

1 functie van hoofdinspecteur van politie – middenkader ‘operaties – preventie – radicalisme’.

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.
Artikel 2 :
De vacant verklaarde betrekking is niet voorzien in de huidige personeelsformatie doch deze
aanwerving past binnen het huidig goedgekeurde contingent voor Hoofdinspecteurs en deze functie
zal voorzien worden in de nieuw op te stellen personeelsformatie medio 2018.
Artikel 3:

Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
Artikel 4 :
De selectiecommissie voor de vacature van hoofdinspecteur van politie – middenkader ‘operaties –
preventie – radicalisme’ wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- dhr. Dominique Van Den Eeckhaut- commissaris van politie – Officier Operaties;
- dhr. Frederick Delmotte – commissaris van politie – Directeur Operaties;
- secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.
Artikel 5 :
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie.
Artikel 6 :
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een
vooreensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de heer Gouverneur van de
provincie.
Overeenkomstig artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt dit besluit vermeld
op de lijst ad hoc die, in het kader van het gewestelijk administratief toezicht, voor kennisname
wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
Artikel 7 :
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit
en Loopbaanbeheer (DPM) van de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante
betrekkingen.
12. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – lokale
recherche.
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 27/2 van de wet van
7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- het statuut van de politieambtenaren hun mobiliteit waarborgt in de federale politie, tussen de
verschillende lokale politiediensten en tussen de laatstgenoemde en de federale politie;
- er bij wijze van mobiliteit kan worden voorzien in een betrekking die vacant is verklaard in een
korps van de lokale politie;
- gelijkwaardige betrekkingen toegankelijk zijn voor de ambtenaren van de federale politie en van
de lokale politie die aan de statutaire voorwaarden voldoen.
Overwegende dat :
- ten gevolge van de oppensioenstelling van een inspecteur van politie op de dienst lokale
recherche, de functie van inspecteur van politie – lokale recherche dient vacant te worden
verklaard;
- het politiekorps formeel een aanvraag tot vacant verklaring dient in te dienen volgens de
geëigende procedureregels;
- de politieraad bevoegd is om deze betrekking vacant te verklaren en bij de vacature dient te
vermelden welke selectiemodaliteiten zullen gehanteerd worden;
- als selectiemodaliteit beroep zal worden 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;
er een wervingsreserve wordt voorzien voor een gelijkwaardige functionaliteit en dit tot de datum
van de tweede volgende mobiliteitscyclus;
de politieraad op advies van de korpschef, de betrekkingen die de politiezone wenst te laten
publiceren, dient mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer (afgekort
DPM) die belast is met de regeling van de mobiliteit tussen de korpsen.
-

-

Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 27, 54 tot 56, 86, 3°, 116 tot 122 en 128;
- artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, in het bijzonder hoofdstuk II; van deel VI ‘de regeling van de mobiliteit’;
- het K.B. van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid WGP;
- het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten;
- het K.B. van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van
de mobiliteit;
- de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
- de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus;
- het besluit van de politieraad van 21 december 2001 houdende de vaststelling van de formatie
van het operationeel politiepersoneel en gewijzigd bij besluit van de politieraad van 11 oktober
2011.
Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2018-01.
-

1 functie van inspecteur 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.
Artikel 2 :
De vacant verklaarde betrekking voorzien is in de huidige personeelsformatie.
Artikel 3:
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
Artikel 4 :
De selectiecommissie voor de vacature van inspecteur van politie – lokale recherche wordt vastgesteld
als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- dhr. Geert Cabbeke- commissaris van politie – Officier Lokale Recherche;
- een hoofdinspecteur van politie - Lokale Recherche, aan te wijzen door de korpschef;

-

secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.

Artikel 5 :
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie.
Artikel 6 :
Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een
vooreensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de heer Gouverneur van de
provincie.
Overeenkomstig artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt dit besluit vermeld
op de lijst ad hoc die, in het kader van het gewestelijk administratief toezicht, voor kennisname
wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
Artikel 7 :
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit
en Loopbaanbeheer (DPM) van de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante
betrekkingen.
13. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – polyvalent
medewerker voor de politieantenne Kruishoutem.
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 27/2 van de wet van
7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- het statuut van de politieambtenaren hun mobiliteit waarborgt in de federale politie, tussen de
verschillende lokale politiediensten en tussen de laatstgenoemde en de federale politie;
- er bij wijze van mobiliteit kan worden voorzien in een betrekking die vacant is verklaard in een
korps van de lokale politie;
- gelijkwaardige betrekkingen toegankelijk zijn voor de ambtenaren van de federale politie en van
de lokale politie die aan de statutaire voorwaarden voldoen.
Overwegende dat :
- ten gevolge van de herplaatsing van een inspecteur van politie – wijkinspecteur in de
politieantenne Zingem in een vacature van inspecteur van politie – polyvalent medewerker in de
hoofdpost te Oudenaarde, een inspecteur van politie – polyvalent medewerker in de
politieantenne Kruishoutem de functie van wijkinspecteur in de politieantenne Zingem heeft
opgenomen;
- hierdoor de functie van inspecteur van politie – polyvalent medewerker in de politieantenne
Kruishoutem vacant dient te worden verklaard;
- het politiekorps formeel een aanvraag tot vacant verklaring dient in te dienen volgens de
geëigende procedureregels;
- de politieraad bevoegd is om deze betrekking vacant te verklaren en bij de vacature dient te
vermelden welke selectiemodaliteiten zullen gehanteerd worden;
- als selectiemodaliteit beroep zal worden 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;
- er een wervingsreserve wordt voorzien voor een gelijkwaardige functionaliteit en dit tot de datum
van de tweede volgende mobiliteitscyclus;

-

de politieraad op advies van de korpschef, de betrekkingen die de politiezone wenst te laten
publiceren, dient mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer (afgekort
DPM) die belast is met de regeling van de mobiliteit tussen de korpsen.

Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 27, 54 tot 56, 86, 3°, 116 tot 122 en 128;
- artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, in het bijzonder hoofdstuk II; van deel VI ‘de regeling van de mobiliteit’;
- het K.B. van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid WGP;
- het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten;
- het K.B. van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van
de mobiliteit;
- de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
- de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus;
- het besluit van de politieraad van 21 december 2001 houdende de vaststelling van de formatie
van het operationeel politiepersoneel en gewijzigd bij besluit van de politieraad van 11 oktober
2011.
Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2018-01.
-

1 functie van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de politieantenne Kruishoutem.

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.
Artikel 2 :
De vacant verklaarde betrekking voorzien is in de huidige personeelsformatie.
Artikel 3:
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
Artikel 4 :
De selectiecommissie voor de vacature van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de
politieantenne Kruishoutem wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- dhr. Dominique Van Den Eeckhaut, commissaris van politie - sectorhoofd ;
- dhr. Frederick Troch, hoofdinspecteur van politie – antennecoördinator Kruishoutem;
- secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.
Artikel 5 :
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen dient te worden vastgesteld door de
Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer (DPM) van de Federale Politie.
Artikel 6 :

Overeenkomstig artikel 86, 3° WGP wordt in het kader van het federaal administratief toezicht een
vooreensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de heer Gouverneur van de
provincie.
Overeenkomstig artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt dit besluit vermeld
op de lijst ad hoc die, in het kader van het gewestelijk administratief toezicht, voor kennisname
wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
Artikel 7 :
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Mobiliteit
en Loopbaanbeheer (DPM) van de federale politie die instaat voor de publicatie van de vacante
betrekkingen.
13bis. Aankoop van 2 draagbare elektronische alcoholdetectietoestellen en toebehoren (in
koffers) inclusief onderhouds- en herstellingscontract via het federaal raamcontract : raming,
voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
DE POLITIERAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 27/2 van de wet van
7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP).
Overwegende dat :
- artikel 33 WGP titel V van de nieuwe gemeentewet van toepassing verklaart op het beheer van
de goederen en de inkomsten van de lokale politie;
- de artikelen 234 tot 236 NGW met betrekking tot de overheidsopdrachten worden overgenomen
en toegepast op de lokale politie.
Overwegende dat :
- de politiezone op heden beschikt over 6 volledige ademanalysekoffers (incl. ademanalysetoestel
dat ook kan gebruikt worden als ademtesttoestel, printer, laders e.a. toebehoren);
- er ook nood is tot het aanschaffen van 2 alcoholdetectiekoffers;
- door gebruik van alcoholdetectietoestellen bij allerhande (controle)acties op het terrein er
efficiënter kan gewerkt worden;
- door gebruik van alcoholdetectietoestellen bij allerhande (controle)acties op het terrein er op
korte tijd meer bestuurders kunnen onderworpen worden aan een eerste detectie van alcohol (als
soort pretest) alvorens de effectieve ademtest te moeten afleggen bij vermoeden / eerste
indicatie van alcoholinname;
- de politiezone voorstelt om beroep te doen op een federaal raamcontract (meerjarige
raamovereenkomst) voor de aankoop van de voormelde 2 volledig uitgeruste
alcoholdetectiekoffers;
- federale raamcontracten ook toegankelijk zijn voor de lokale politiezones;
- hierdoor een lokale procedure niet meer nodig is en er dus geen bestekken meer hoeven
uitgeschreven worden;
- de grootschaligheid van de opdracht een gunstig gevolg heeft op de aankoopprijzen van het
aanbod ;
- voor het afsluiten van de groepscontracten de federale overheid een grondige marktverkenning
organiseert;
- het eveneens aangewezen is een full-omnium onderhouds- en herstellingscontract af te sluiten;
- de aankoop van 1 koffer 598,95 EUR incl. BTW te vermeerderen met de kostprijs van het
onderhoudscontract ten bedrage van 155,49 EUR incl. BTW;
- de nodige kredieten voorzien zijn op de buitengewone dienst van de politiebegroting,
artikelnummer 330/744-51 en op de gewone dienst van de politiebegroting, artikelnummer
330/124-12.
Gelet op :
- de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het
bijzonder de artikelen 33 en 86, 1°;
- het decreet van 23 april 1993 houdende het administratief toezicht op de gemeenten;
- de artikelen 234 tot 236 van de nieuwe gemeentewet;

-

wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
KB van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
en van de concessies van openbare werken;
De memorie van toelichting betreffende deze aankoop, opgesteld door de dienst Logistiek.

Op voorstel van het politiecollege,
Na beraadslaging.
Met algemene stemmen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Over te gaan tot de aankoop van 2 draagbare elektronische alcoholdetectiekoffers en toebehoren,
waarvan de eenheidsprijs 598,95 EUR incl. BTW bedraagt en de totale kostprijs 1.197,90 EUR incl.
BTW bedraagt.
Over te gaan tot het afsluiten van een full-omnium onderhouds- en herstellingscontract waarvan de
kostprijs per toestel 155,49 EUR incl. BTW bedraagt, hetzij voor de 2 toestellen 310,97 EUR incl. BTW.
Artikel 2 :
Deze aankoop wordt gegund aan de firma POLIS SERVICE bvba, Achterstenhoek 26, 2275 Lille, dit in
het kader van het federaal raamcontract DGR/DRL 2016 R3 224: Meerjarige raamovereenkomst van
leveringen met een duur van 4 jaar voor de aankoop van draagbare elektronische
alcoholdetectietoestellen ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee
niveaus”, waartoe de federale politie een overeenkomst heeft afgesloten met voormelde leverancier.
Artikel 3 :
Deze aankoop te financieren met de kredieten voorzien op de politiebegroting, artikelnummer
330/744-51.
De kostprijs voor het aangaan van een full omnium onderhouds- en herstellingscontract zal worden
gefinancierd met de kredieten voorzien op de politiebegroting, artikelnummer 330/124-12.
Artikel 4 :
Overeenkomstig artikel 86, 1° WGP een eensluidend afschrift over te maken aan de heer Gouverneur
en dit besluit te vermelden op de lijst ad hoc, die overeenkomstig artikel 252, § 1 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het kader van het administratief toezicht, voor kennisname
wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
GEHEIME ZITTING
14. Ontslag van een inspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen, per 1 juli 2018,
ten gevolge van oppensioenstelling.
15. Ontslag van een agent van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen, per 1 februari 2019,
ten gevolge van oppensioenstelling.
16. Beëindiging arbeidsovereenkomst – vrijwillig ontslag door een CALOG-personeelslid bij de
lokale politie Vlaamse Ardennen in de contractuele functie van bediende
administratie/verkeer (verkeersveiligheidsfonds).
17. Tijdelijke ongeschiktheid voor de dienst gedurende 12 maanden van een CALOG-personeelslid
– administratief assistent bij de lokale politie Vlaamse Ardennen.

VARIA
Toelichting door Adviseur Wendy Vanhulle en Korpschef HCP Joost Duhamel bij het jaarverslag van de
politiezone Vlaamse Ardennen 2017.
De volgende politieraad zal plaatsvinden op dinsdag 17 april 2018 om 20.00 u in het
Hoofdcommissariaat van de PZ Vlaamse Ardennen te Oudenaarde.
De agenda is afgehandeld. De vergadering wordt om 21.24u door de voorzitter gesloten.

Vanwege de raad :
De waarnemend secretaris,

De voorzitter,

Nadia Verschueren.

Marnic De Meulemeester.

