VERSLAG VAN DE POLITIERAAD
ZITTING VAN 11 JUNI 2019

Provincie Oost-Vlaanderen
Politiezone Vlaamse Ardennen
AANWEZIG :
Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter,
Joop Verzele, Philippe Willequet en Luc Vander Meeren , Burgemeesters,
Mas Mathieu, Meuleman Elisabeth, Vandenabeele Luc, Bogaert Franka, André Vansteenbrugge,
Bettens Steven, De Vos Robbin, Dossche Julie, Labie Boris, Vandriessche Christine, Yurtay Murat,
Delbaere Eveline, Depauw Peter, Van Betsbrugge Kathelijne, Verleyen Geoffrey, Roman Xavier, De
Wulf Nico, Vermeulen Sandy en Brecht Lietar, Raadsleden,
Joost Duhamel, Hoofdcommissaris van Politie - Korpschef
en Karlien Torck, Secretaris.
AGENDA
DAGORDE:
OPENBARE ZITTING
1. Aktename van het ontslag van een politieraadslid.
De politieraad neemt akte van de brief van 13 april 2019 van de heer Jean-Paul Martin (Kluisbergen)
waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als politieraadslid.
2. Eedaflegging en aanstelling van een nieuw politieraadslid.
Bij de verkiezing van de politieraadsleden in de gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen op 3
januari 2019 werd de heer Brecht Lietar verkozen als eerste opvolger van de heer Jean-Paul Martin.
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 nieuwe politieraadslid ambtsbevoegd. Betreffende het vervullen van
deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld.
De politieraad neemt akte van deze eedaflegging en de aanstelling van de heer Brecht Lietar als lid
van de politieraad van de lokale politie Vlaamse Ardennen.
3. Bepaling van de rangorde van de leden van de politieraad.
Ten gevolge van het ontslag van de heer Jean-Paul Martin als politieraadslid en de aanstelling van de
heer Brecht Lietar als politieraadslid dient ook de rangorde van de politieraadsleden te worden
gewijzigd.

De wet op de geïntegreerde politie voorziet geen regeling omtrent de rangorde van de
politieraadsleden. Het vaststellen van een rangorde is bijgevolg niet verplicht, doch kan wel nuttig
zijn (vb. bij afroeping van de namen bij mondelinge stemming).
Aangezien de vaststelling van de rangorde tot de autonomie van de politiezone behoort, werd op de
installatiezitting van 12 februari 2019 de volgende rangorde vastgesteld:
o
burgemeester-voorzitter;
o
de leden van het politiecollege die van rechtswege deel uitmaken van de politieraad, in de
rangorde die zij in het politiecollege bekleden;
o
de verkozen leden die onafgebroken een huidig mandaat als politieraadslid bekleden volgens
anciënniteit, vervolgens overeenkomstig het stemmengewicht van de respectievelijke stad of
gemeente en vervolgens, binnen dezelfde stad of gemeente, alfabetisch;
o
de verkozen leden die een vroeger mandaat als politieraadslid hebben bekleed (met
onderbreking), volgens anciënniteit, vervolgens overeenkomstig het stemmengewicht van de
respectievelijke stad of gemeente en vervolgens, binnen dezelfde stad of gemeente,
alfabetisch;
o
de verkozen leden die tot op heden geen mandaat als politieraadslid hebben bekleed
overeenkomstig het stemmengewicht van de respectievelijke stad of gemeente en vervolgens,
binnen dezelfde stad of gemeente, alfabetisch.
De ranglijst van de politieraadsleden wordt als volgt vastgesteld :
Rangorde

Naam
(nieuwe leden volgens
stemmengewicht en
alfabetisch)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

De Meulemeester Marnic
Verzele Joop
Willequet Philippe
Vander Meeren Luc
Mas Mathieu
Meuleman Elisabeth
Vandenabeele Luc
Bogaert Franka
André Van Steenbrugge

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bettens Steven
De Vos Robbin
Dossche Julie
Labie Boris
Vandriessche Christine
Yurtay Murat
Delbaere Eveline
Depauw Peter
Van Betsbrugge Kathelijne
Verleyen Geoffrey
Roman Xavier
De Wulf Nico
Vermeulen Sandy
Lietar Brecht

Goedgekeurd met algemene stemmen.

Lid politiecollege
stemmen-gewicht
(totaal 100)

Huidig mandaat
Politieraadslid
(anciënniteit &
stemmengewicht &
alfabetisch)

Vroeger mandaat
politieraadslid
(anciënniteit &
stemmengewicht
& alfabetisch)

66
19
8
7
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds

01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
11.12.2018
12.02.2019

sinds
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds
sinds

12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019

01.04.2001
18.10.2015

–

4. Goedkeuring van de notulen van de politieraad van 23 april 2019.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
5. Vaststellen van de jaarrekening 2018 van de PZ Vlaamse Ardennen.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2018 van de
politiezone Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld als volgt :
BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018
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)

11.479.386,15
10.233.670,93
1.245.715,22
18.864,93
1.264.580,15
522.714,70
522.714,70
0,00
350.000,00
350.000,00

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa

5.162.047,87
3.621.108,01
8.783.155,88

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden
Totaal van de passiva

6.858.578,95
0,00
1.924.576,93
8.783.155,88

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het dienstjaar

-186.233.49
200.421,84
14.188,35

Goedgekeurd met algemene stemmen.
6. Nieuwbouwproject hoofdcommissariaat PZ Vlaamse Ardennen : principebesluit
betreffende de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een masterplan
voor de site Meerspoort te Oudenaarde.
Het politiecollege van de Politiezone Vlaamse Ardennen is sinds het voorjaar 2017 een grondig
onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot herlokalisatie van de hoofdpost van de lokale politie
Vlaamse Ardennen.
Het gebouw waar de hoofdpost van de lokale politie momenteel gehuisvest is, is eigendom van het
OCMW en werd sinds 1994 in erfpacht gegeven aan de stad Oudenaarde voor de huisvesting van de
toenmalige gemeentepolitie Oudenaarde, dit tegen de jaarlijkse betaling van een canonvergoeding
ten bedrage van 1 euro.

Na de politiehervorming van 2001 werd het zonecommissariaat van de lokale politie Vlaamse Ardennen
in het gebouw gehuisvest ten gevolge waarvan de erfpachtovereenkomst werd overgedragen aan de
politiezone Vlaamse Ardennen.
Door de schaalvergroting had de politiezone nood aan bijkomende ruimte waardoor de
erfpachtovereenkomst met het OCMW tweemaal werd uitgebreid. Na overdracht en uitbreiding van
de erfpachtovereenkomst in 2004 werd de canonvergoeding vastgesteld op 10 000 euro per jaar. De
erfpachtovereenkomst tussen het OCMW Oudenaarde en de politiezone Vlaamse Ardennen eindigt in
2061.
De functionaliteit van het gebouw is ten gevolge van de politiehervorming in 2001 drastisch gewijzigd.
Bovenop het wijkcommissariaat van Oudenaarde werden ook de centrale diensten van de politiezone
in het gebouw gehuisvest waardoor het aantal personeelsleden werkzaam in het hoofdcommissariaat
is gestegen van 49 medewerkers tot 103.
De toenmalige uitbreiding van de erfpacht was eerder beperkt waardoor de politiezone inmiddels
kampt met plaatsgebrek. Daarenboven zijn bepaalde functionaliteiten ondertussen dermate
geëvolueerd dat ze niet meer voldoen aan het bestaande wettelijk kader (bijvoorbeeld: inrichting
van de cellen, videoverhoor slachtoffers, Salduz-verhoren, arbeidsreglementering,…). Het gebouw
beantwoordt bijgevolg niet meer aan de hedendaagse maatschappelijke verwachtingen en normen.
Op 23 augustus 2016 heeft de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale politie een inspectie
uitgevoerd in onze politiezone inzake de “veiligheid van de wapens” waarbij een aantal
infrastructurele knelpunten aan het licht zijn gekomen. Daarnaast werd, in opdracht van de Minister
van Binnenlandse Zaken, in de politiezone door de interne preventieadviseur een risicoanalyse
terrorisme uitgevoerd waardoor nog meer risico’s in kaart werden gebracht.
Ten gevolge van bovenstaande vaststellingen en problematieken heeft het politiecollege besloten de
mogelijkheden te onderzoeken naar een nieuwe huisvesting voor het hoofdcommissariaat van de
politiezone.
In samenspraak met de dienst Infrastructuur – Ruimtelijke Ordening van de stad Oudenaarde werden
3 potentiële sites onderzocht en vergeleken. Uit deze studie is gebleken dat een nieuwbouw op de
huidige locatie om verscheidene redenen de beste keuze is.
Het politiecollege heeft in 2017 bijgevolg besloten om een nieuwbouwproject op de huidige locatie
te verkiezen en heeft op 12 december 2017 aan de politieraad voorgesteld om tot principiële
goedkeuring van een nieuwbouwproject op de huidige site over te gaan. Naar aanleiding van deze
beslissing werd aan de stad Oudenaarde gevraagd een masterplan uit te werken voor de volledige
site. De politieraad heeft in zitting van 12 juni 2018 een 50/50 kostenverrekening ten laste van de
politiezone voor de opmaak van het voormelde masterplan goedgekeurd.
Deze haalbaarheidsstudie uitgevoerd door een bevoegd studiebureau werd op 9 oktober 2018 aan de
politieraad voorgesteld.
Hierbij werd door het studiebureau vastgesteld dat een nieuwbouw voor de politiezone Vlaamse
Ardennen niet haalbaar is op de site waar het huidige hoofdcommissariaat zich nu bevindt.
Het politiecollege is op 1 april 2019 opnieuw in overleg getreden met het college van burgemeester
en schepenen van de stad Oudenaarde om op zoek te gaan naar mogelijke andere sites voor de bouw
van het nieuwe hoofdcommissariaat. Hierbij wordt de site Meerspoort te Oudenaarde voorgesteld,
met name het gedeelte waar de parking Meerspoort zich thans bevindt (en omgeving).
Op 13 mei 2019 vond opnieuw overleg plaats met een vertegenwoordiging van het schepencollege en
de dienst infrastructuur - ruimtelijke ordening waarbij voorgesteld werd om een nieuwe
haalbaarheidsstudie/masterplan te laten uitvoeren teneinde alle opties te onderzoeken omtrent de
haalbaarheid van een nieuwbouw op deze site.
Thans wordt aan de politieraad voorgesteld om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Hiervoor
werd door de dienst logistiek een bestek opgesteld om aan 3 studiebureaus te vragen de volgende
zaken te onderzoeken op de site Meerspoort :

-

Kan op die locatie het Hoofdcommissariaat gezet worden
Gebaseerd op het thans voor handen zijn ruw behoeftenplan met oppervlakte gebaseerd op
eventuele schaalvergroting
Huidige Parking Meerspoort moet behouden blijven en geïntegreerd worden in de
nieuwbouwomgeving
BPA wijziging nodig - RUP op te maken,…
Stedebouwkundige maatregelen te nemen, kader en voorschriften zijn aan te passen.
Afspraken AWV – afstand van gewestweg N60
Quid adviezen van vb. onroerend erfgoed, provincie, VMM, Agentschap Natuur en Bos,…
Uitgangspunt: 1 ontsluiting
Stabiliteitsstudie ? Site ligt in watergevoelig / -rijk gebied
Juridisch vooronderzoek
Ruwe kostenraming nieuwbouw

Er wordt voorgesteld om tot deze opdracht over te gaan na onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking, waarbij volgende criteria van toepassing zijn bij de gunning van de
opdracht:
- kostprijs : 30 punten
- kwaliteit van de geleverde diensten aan de hand van een gemotiveerde projectaanpak : 50 punten
- relevante ervaring met vergelijkbare studieopdrachten : 20 punten.
De kostprijs van deze studieopdracht wordt geraamd op 50.000 EUR incl. BTW. De nodige kredieten
zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2019.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een
masterplan/haalbaarheidsstudie met het oog op de bouw van een nieuw hoofdcommissariaat voor de
politiezone Vlaamse Ardennen op de site Meerspoort te Oudenaarde waarvan de kostprijs wordt
geraamd 50.000 EUR incl. BTW.
Het bestek betreffende het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een masterplan voor
de site Meerspoort te Oudenaarde wordt goedgekeurd.
Deze opdracht zal door het politiecollege worden gegund na de organisatie van een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Hierbij
-

zal een prijsvraag worden gericht aan de volgende studiebureaus :
Sweco België – Posthofbrug 2-4, bus 1 – 2600 Antwerpen
Omgeving bvba – Uitbreidingstraat 390 – 2600 Berchem
Atelier Romain bvba – Dendermondsesteenweg 50 – 9000 Gent

Goedgekeurd met algemene stemmen.
7. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van CALG niveau B – Consulent
HRM – beleid – communicatie.
De politieraad heeft in zitting van 17 april 2018 besloten tot uitbreiding van de CALOGpersoneelsformatie, waarbij geopteerd werd om de dienst HR-Q-DPO uit te breiden met 1 CALOG
niveau B Consulent HRM – beleid – communicatie.
Aan de politieraad wordt gevraagd om deze betrekking vacant te verklaren.
VOORSTE VAN BESLISSING
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de 3 e
mobiliteitscyclus 2019 :

-

1 functie van CALOG B – Consulent HRM – beleid – communicatie.

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 kandidaten die voldoen aan de ontvankelijkheid- en vormvereisten worden gehoord door de
selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van CALOG B – Consulent HRM – beleid – communicatie wordt
vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, HCP - Korpschef.
Leden :
- mevr. Wendy Vanhulle, Adviseur beleid – communicatie – kwaliteit (of vervanger)
- een consulent HRM (later te bepalen)
Secretaris : dhr. Johan Cornelissen, Commissaris van politie Personeelsdienst (of vervanger)
Goedgekeurd met algemene stemmen.
VARIA - VRAGENUURTJE
De burgemeester-voorzitter verleent het woord aan de raadsleden voor het vragenuurtje.
Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen.
Voorstel tot verbod op gebruik van plastiek confetti.
Raadslid André Vansteenbrugge maakt een bedenking bij artikel 34 van het algemeen
politiereglement dat bepaalt dat : Het verboden is confetti en andere materialen bestaande
uit kunststof (plastiek) te werpen of te bezitten, tenzij na schriftelijke toelating van het
gemeentebestuur…….
Hij stelt voor om de voorwaarde ‘tenzij na schriftelijke toelating’ te schrappen en het verbod
op plastic confetti onvoorwaardelijk toe te passen.
De korpschef verduidelijkt dat de mogelijkheid om te voorzien in het afleveren van een
vergunning of toelating tot het strooien van confetti in het huidig reglement bedoeld is om te
vermijden dat her en der met confetti wordt gestrooid en bijvoorbeeld naar aanleiding van een
evenement een zone af te bakenen waar het wel kan (vb. naar aanleiding van de viering van de
100 dagen).
De laatste revisie van het algemeen politiereglement dateert van 2015. Een actualisering ervan
is momenteel aan de orde voor een aantal thema’s : o.m. de bepalingen m.b.t. activiteiten en
evenementen in open lucht, reglementering vuurwerk, wensballonen, sluikstorten, ….
Het voorstel tot algeheel verbod op het strooien van plastic confetti zal worden meegenomen
bij de nieuwe revisie.
Het geactualiseerd algemeen politiereglement zal na voorbereiding door het politiecollege,
feedback door de verschillende schepencolleges en de betrokken administratieve diensten,
vervolgens geagendeerd worden op de politieraad.
Voorstel tot het inrichten van sneeuwstraten in de wintertijd.
Raadslid Peter Depauw vraagt om in het kader van de herziening van het algemeen
politiereglement ook het principe van het inrichten van ‘sneeuwstraten’ te overwegen om zo
de kinderen toe te laten in sommige straten veilig en vrij in de sneeuw te spelen.

De voorzitter antwoordt dat dit wellicht niet kan ondergebracht worden in het algemeen
politiereglement maar bij voorkeur lokaal wordt gereglementeerd op het grondgebied van de
respectievelijke gemeenten, zoals naar analogie met het inrichten van speelstraten.
GEHEIME ZITTING
8. Vaststelling benoemingsdatum diverse recent in dienst getreden personeelsleden.
9. Kennisgeving
van
de
benoemingsbesluiten.

bij

delegatie

door

het

politiecollege

VARIA
Toelichting door HCP – Korpschef Joost Duhamel over de geïntegreerde politie.

genomen

