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AGENDA
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 10 oktober 2017.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
2. Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2017 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 9 november 2017 betreffende
de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2017 in het kader van het federaal toezicht.
De Gouverneur stelt vast dat het saldo 2012 van de financiële hulp van de Staat inzake
verkeersveiligheid foutief op het artikel 33005/465-48/2016 werd ingeschreven in plaats van op het
artikel 33005/465-48/2012.
Daarnaast werd op de buitengewone dienst telkens de functionele code 330 gebruikt voor
overboekingen naar het buitengewoon reservefonds. De correcte functionele code voor overboekingen
is echter 060.
Tevens meldt de Gouverneur dat artikel 2 uit het uittreksel uit het register der beraadslagingen van
de politieraad 39 309,68 EUR vermeldt als het geraamde resultaat van de begroting 2017 en - 39
309,68 EUR als het geraamde algemeen begrotingsresultaat van de vorige jaren.
Uit het begrotingswijzigingsdossier en uit het dossier van de jaarrekening 2016, door de politieraad
vastgesteld in zitting van 13 juni 2017, blijkt dit echter niet correct te zijn. Het saldo voor beide
resultaten bedraagt O EUR.
Deze opmerkingen echter niet van die aard om de begrotingswijziging nr.1 en nr. 2/2017 van
goedkeuring te onthouden.
De begrotingswijziging nr.1 en nr.2/2017 wordt goedgekeurd, met het verzoek om de nodige
correcties door te voeren bij de opmaak van de jaarrekening.

3. Goedkeuren van de politiebegroting 2018.
De heer Piet De Rijcke, bijzonder rekenplichtige, geeft toelichting bij het ontwerp van
politiebegroting 2018.
---------VOORSTEL VAN BESLISSING
De gewone en buitengewone politiebegroting 2018 wordt goedgekeurd 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 2018

9.662.316,53
-10.717.332,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.055.016,07
1.055.016,07
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 2018

502.500,00
-752.500,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Goedgekeurd met algemene stemmen.
---------Aansluitend bij de bespreking van de politiebegroting volgt een toelichting door de bijzonder
rekenplichtige bij het financieel profiel van de politiezone.
De politieraad neemt kennis van het individueel financieel profiel van de politiezone, opgesteld door
Belfius Bank NV, dat de begrotings- en rekeningsresultaten van de zone in kaart brengt.
De financieel beheerder geeft een korte toelichting bij de resultaten die de zone behaalt, meer
specifiek in vergelijking met de cluster waarin de politiezone zich bevindt.
4. Aanstellen van een poetsfirma voor de antenne Kluisbergen voor een periode van 3 jaar :
goedkeuren raming, voorwaarden en wijze van gunnen.
Sinds een tweetal jaren wordt in de politie-antenne Kluisbergen beroep gedaan op een interimpoetshulp, dit naar aanleiding van het langdurig ziekteverlof van de vaste poetsvrouw in dienst van
de politiezone, gevolgd door ontslag om medische redenen.

Na prijsvergelijking tussen het poetsen in eigen beheer (vaste poetsvrouw), via een contract met een
poetsfirma of een interimbureau, wordt ervoor geopteerd om vanaf 2018 te voorzien in de inzet van
een poetsfirma voor de volgende periode van 3 jaar (2018-2020).
Uit de ervaring van de politiezone is gebleken dat het werken met uitzendkrachten te weinig garanties
biedt, bijvoorbeeld bij ziekte van de poetsvrouwen en dat het werken met dagcontracten voor
poetsvrouwen maatschappelijk ter discussie staat als optie voor langdurige tewerkstelling.
Het werken met een poetsfirma biedt volgende voordelen : automatische vervanging van
poetsvrouwen bij ziekte wat een grote “poetszekerheid” garandeert, capaciteitsbesparing inzake HRM
en logistiek (geen personeelsadministratie, geen problemen bij verlof of ziekte, …).
De poetsfirma zal instaan voor het onderhoud van het gebouw (+ 190 m²), het interventievoertuig en
het wijkvoertuig evenals de maandelijkse reiniging van de ramen.
De gevraagde (technische) vereisten werden omschreven in een bijzonder bestek.
Voor de toewijzing van de opdracht zijn de volgende criteria van toepassing :
prijs basisofferte (60 p)
kwaliteit en intensiteit van de uitvoering (25 p)
controle op uitvoering van de schoonmaak en personeelsbeheer (15p).
Op basis van de afweging van deze criteria zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de
economisch meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend.
De kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op een jaarlijks bedrag van 20.000 EUR incl. BTW. De
opdracht zal gegund worden door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking. De nodige kredieten worden voorzien op de gewone dienst van de politiebegroting
dienstjaren 2018, 2019 en 2020.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot het afsluiten van een contract van dienstverlening met een poetsfirma ten
behoeve van de antenne Kluisbergen voor de periode 2018 tot en met 2020, waarbij de jaarlijkse
kostprijs geraamd wordt op 20.000 EUR incl. BTW.
Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden na de organisatie van een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Er
-

zal een prijsvraag gericht worden aan volgende firma’s :
Service Net – Mieënbroekstraat 28 – 3600 Genk
Dema Cleaning – Nieuwstraat 32 – 8580 Avelgem
DD Net bvba – Gevaertsdreef 7B – 9700 Oudenaarde
Tuliep – Schoendalestraat 63 – 9793 St-Eloois-Vijve
ISS nv – Steenstraat 20/1 – 1800 Vilvoorde
AED Cleaning – Oud Hoflaan 22 – 9080 Lochristi.

Goedgekeurd met algemene stemmen.
5. Aankoop Mobile Office (licenties voor 5 devices en 40 users): goedkeuren raming,
voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.
Door middel van het Mobile Office-systeem kunnen politieambtenaren voortaan ook op het terrein via
een beveiligde internetverbinding toegang krijgen tot het ISLP-systeem, inclusief alle applicaties en
databanken zoals Portal, DIV of ANG.
Het Mobile Office-systeem maakt dit eveneens mogelijk in de interventievoertuigen, thuis, tijdens
een interventie, bij het uitvoeren van opdrachten in de strafinrichting, enz.
Door middel van laptops kunnen hiermee onmiddellijk vaststellingen en verhoren worden ingevoerd
in ISLP. Het wordt ook mogelijk om rechtstreeks de politiedatabanken te consulteren, bijvoorbeeld
voor het controleren van de identiteit van een persoon of de nummerplaat van een verdacht voertuig.
Inzake mobiele toegangen worden binnen de politie verschillende technische oplossingen van diverse
IT-leveranciers gebruikt. Deze toepassingen dienen allen individueel beoordeeld en gevalideerd te

worden door de Directie van de Politionele Informatie en ICT (DRI) van de federale politie op basis
van criteria die vastgelegd zijn in een ‘security policy’.
Het gebruik van het Mobile Office-systeem biedt diverse voordelen met name : het verhogen van de
productiviteit en de dienstverlening; tijdsbesparing, toegang tot redactie en mogelijkheid tot
raadpleging van bronnen en documentatie op het terrein, evenals een ontlasting van het radionet.
Via deze mobiele toegang beschikt men de facto over een mobiel kantoor waarbij gewerkt kan worden
met dezelfde faciliteiten als op kantoor.
In een eerste fase opteert de politiezone voor 5 mobiele toepassingen/devices, die als volgt verdeeld
worden over de volgende operationele afdelingen: Interventie (2 laptops), LRD (1 laptop), Verkeer (1
laptop) en Wijk Oudenaarde (1 laptop). In de opstartfase zal ook gebruik worden gemaakt van
bestaande laptops die zullen geherconfigureerd worden.
Binnen de diverse afdelingen zal een focusgroep worden samengesteld, die gedurende een
proefperiode van 6 maanden intensief zal werken met de Mobile Office-toepassingen. Indien de
werking ervan als een meerwaarde wordt ervaren, zal er op korte termijn overwogen worden om
meerdere mobiele toepassingen ter beschikking te stellen van andere afdelingen.
De mobiele toepassing staat ter beschikking voor de uitvoering van: registraties in ISLP (meldingen,
afhandeling), opmaak van PV’s, OI, RIR, de redactie van verhoren, het printen van verhoren en
attesten, het uitvoeren van opzoekingen in ANG en andere databanken binnen Portal; het raadplegen
van bronnen en andere documentatie, het verrichten van opzoekingen op internet (google, websites
bedrijven, enzovoort), het raadplegen van Citrix.
Om deze aankoop zo snel mogelijk te realiseren, werd door de politiezone reeds aan 3 firma’s (die
door DRI gemachtigd werden om tot de levering van Mobile Office over te gaan) een prijsofferte
gevraagd met name aan de firma’s : Lebon IT Services Hooglede - Gits, EBO-enterprises Ieper en Be
Secure Brussel voor de levering van volgende software :
 Firewall Checkpoint 750 Security Appliance
 Server licenties (16 stuks voor de hele virtuele omgeving)
 ISLP Mobile Licenties (5 stuks – voor 5 devices)
 40 gebruikerslicenties en 40 inlogtokens.
De kostprijs hiervan wordt geraamd op 12.000 EUR incl. BTW. Deze opdracht zal gegund worden door
middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De nodige kredieten
werden voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting dienstjaar 2017.
Door de dienst logistiek werd een grondige prijsvergelijking uitgevoerd tussen de 3 ingediende offertes
waarbij alle voor- en nadelen in kaart werden gebracht. Op basis van de vergelijking van de
ingediende offertes door de dienst logistiek wordt voorgesteld om de aankoop van de firewall ISLP,
softwarelicenties en tokens voor Mobile Office te gunnen aan de firma Lebon IT-services NV,
Stoomtuigstraat 7C te 8830 Hooglede-Gits, voor de totaalprijs van 10.508,67 EUR incl. BTW te
vermeerderen met een jaarlijkse licentie- en subscriptiekost (vanaf 2019) van 1.395,64 EUR incl. BTW.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de aankoop na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking van de firewall ISLP, softwarelicenties en tokens voor Mobile Office bij de firma Lebon
IT-services NV, Stoomtuigstraat 7C te 8830 Hooglede-Gits, voor de totaalprijs van 10.508,67 EUR incl.
BTW te vermeerderen met de jaarlijkse licentie- en subscriptiekost (vanaf 2019) van 1.395,64 EUR
incl. BTW.
De aankoop wordt gespecifieerd als volgt :
Software
Firewall Checkpoint 750 Security Appliance
Server licenties
(16 stuks voor hele virtuele omgeving)
ISLP Mobile Licenties (5 stuks – voor 5 devices)
40 gebruikerslicenties en 40 inlogtokens
Installatie – Setup – Verplaatsing (4 dagen)

Prijs (incl btw)
944,62 €
1.540,48 €
2.282,36 €
2.053,13 €
3.688,08 €

Totaal :
Jaarlijks terugkerende kost vanaf 2de jaar (licenties en subscripties)

10.508,67 €
1.395,64 €

Goedgekeurd met algemene stemmen.
6. Deelname aan het raamcontract voor de afsluiting van individuele contracten inzake
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen waarbij de vzw VVSG fungeert als
aankoopcentrale – bestek nr. VVSGvzw-2017/0918.
De politiezones krijgen, samen met de gemeentebesturen en OCMW’s, de mogelijkheid om deel te
nemen aan het raamcontract voor afsluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten
voor Vlaamse lokale besturen, waarbij de VVSG zal fungeren als aankoopcentrale.
VVSG zal als aanbestedende overheid optreden als aankoopcentrale voor de Vlaamse lokale besturen
die wensen deel te nemen aan deze overheidsopdracht.
De lokale besturen kunnen zich op hun beurt beroepen op de aankoopcentrale om individuele
contracten inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden van
het bestek en de offerte van de dienstverlener.
Het raamcontract is niet exclusief. Dit impliceert dat VVSG steeds de vrijheid heeft om een bepaalde
aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures (die de wet op de
overheidsopdrachten toelaat) te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de
opdracht beschouwd.
Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de aankoopcentrale
wordt de politiezone vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren,
wat een besparing van tijd en geld betekent. Tevens beschikt VVSG over de knowhow en technische
expertise inzake de aanbesteding van postdiensten en is de politiezone niet verplicht tot de afname
van het raamcontract.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De politiezone Vlaamse Ardennen besluit een beroep te doen op de aankoopcentrale van VVSG vzw
voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract
“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18°.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
7. Realisatie van een nieuwbouwproject op de huidige site van het hoofdcommissariaat van de
politiezone – Minderbroedersplein Oudenaarde : principebesluit.
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 dan ook in zitting van 30 augustus 2017 besloten om een nieuwbouwproject
op de huidige locatie te verkiezen en stelt thans aan de politieraad voor om tot principiële
goedkeuring van een nieuwbouwproject op de huidige site van het hoofdcommissariaat van de
politiezone, gelegen aan het Minderbroedersplein 1 te Oudenaarde over te gaan. Hiervoor zal in
eerste instantie aan de stad Oudenaarde gevraagd worden een masterplan uit te werken voor de
volledige site.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot principiële goedkeuring van de realisatie van een nieuwbouwproject op de
huidige site van het hoofdcommissariaat van de politiezone, Minderbroedersplein 1 te 9700
Oudenaarde.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
8. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – polyvalent
medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde.
Naar aanleiding van de aanvraag door een inspecteur van politie -wijkinspecteur in de antenne
Wortegem-Petegem op 1 maart 2018 tot het bekomen van het stelsel van non activiteit voorafgaand
aan pensionering (NAVAP), zal een inspecteur van politie – polyvalent medewerker werkzaam in de
hoofdpost te Oudenaarde mobiliteit maken naar de antenne Zingem.
Ten gevolge hiervan dient 1 functie van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de
hoofdpost te Oudenaarde vacant dient te worden verklaard.
VOORSTEL VANBESLISSING
De volgend 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 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.

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 officier van de Directie Operaties, aan te wijzen door de korpschef;
- Een hoofdinspecteur van politie (teamchef), 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 inspecteur van politie – polyvalent
medewerker ter vervanging van diverse operationele personeelsleden die verlofstelsels
opnemen.
Binnen het operationeel personeelskader werd er in 2017 ten gevolge van diverse vormen van
loopbaanonderbreking 2,01 FTE niet ingevuld waarvan 1,15 FTE gesitueerd in het basiskader, 0,36 FTE
in het middenkader en 0,5 FT in het officierenkader. Hierdoor kan de continuïteit van de
dienstverlening in het gedrang komen.
Daarom is het aangewezen om over te gaan tot de vacant verklaring van 1 FTE inspecteur van politiepolyvalent medewerker voor de hoofdpost te Oudenaarde.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De volgend 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 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.
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 officier van de Directie Operaties, aan te wijzen door de korpschef;
- Een hoofdinspecteur van politie (antennecoördinator), aan te wijzen door de Korpschef;
- secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
10. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van hoofdinspecteur van politie
planning en evenementen.
Ten gevolge van de voltijdse loopbaanonderbreking per 1 december 2017 van een hoofdinspecteur
van politie – dienst planning en evenementen, dient deze functie vacant te worden verklaard.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2017-05 :
- 1 functie van hoofdinspecteur van politie – dienst planning en evenementen.

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.
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van hoofdinspecteur van politie – planning en evenementen
Kruishoutem wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- dhr. Johan Van Langeraert- commissaris van politie – dienst planning en evenementen;
- een officier van de Directie Operaties, aan te wijzen door de korpschef;
- secretaris : dhr. Johan Cornelissen, commissaris van politie – diensthoofd personeel.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
11. Vacant verklaren door middel van externe aanwerving van 1 CALOG C in contractueel
dienstverband gefinancierd via het verkeersveiligheidsfonds.
De huidige medewerkster CALOG D – bediende administratie/verkeer (verkeersveiligheidsfonds) heeft
te kennen gegeven om in de nabije toekomst haar vrijwillig ontslag te zullen aanbieden. Betrokkene
is geslaagd in een selectieprocedure bij de Federale Politie en wacht op de uiteindelijke aanstelling
door de Federale Politie in haar nieuw ambt.
De politiezone wenst de voormelde functie in de politiezone vacant te verklaren, maar enkel na
ontvangst van het effectieve, schriftelijke ontslag van betrokkene.
Er wordt voorgesteld om deze vacature in te vullen in contractueel dienstverband door middel van
externe aanwerving in de functie van CALOG C – administratief assistent.
Het betrokken personeelslid zal ingezet worden in de pool ‘onthaal en technische middelen’ en krijgt
hierbij de bevoegdheid van AGP voor het opstellen van processen-verbaal inzake verkeer.
De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafprocedure en houdende diverse
bepalingen inzake justitie (Potpourriwet) kent de hoedanigheid van agent van gerechtelijke politie
toe aan de leden van het CALOG-kader van de federale en lokale politie om hen de mogelijkheid te
bieden processen-verbaal op te maken voor verkeersinbreuken die vastgesteld zijn door automatische
toestellen, al dan niet in aanwezigheid van een bevoegd agent.
De kandidaten zullen in eerste instantie onderworpen worden aan een beroepsproef met betrekking
tot verkeersgerelateerde zaken. De eindkandidaten zullen vervolgens onderworpen worden aan een
plaatselijke selectiecommissie.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de vacant verklaring door middel van externe aanwerving (contractueel
dienstverband van onbepaalde duur) van 1 functie van CALOG C – administratief assistent
(Verkeersveiligheidsfonds) bekleed met de bevoegdheid van AGP voor het opstellen van processenverbaal inzake verkeer 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 zal er eerst een beroepsproef georganiseerd worden met
betrekking tot verkeersgerelateerde zaken.
Omtrent de eindkandidaten wordt vervolgens het advies ingewonnen worden van een plaatselijke
selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van CALOG C – administratief assistent met de bevoegdheid
van AGP voor het opstellen van processen-verbaal inzake verkeer voor de hoofdpost te Oudenaarde
wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.

Leden :
- Een officier van de Directie Operaties, aan te wijzen door de korpschef;
- Inspecteur van politie Jeroen Pandelaere, diensthoofd verkeer;
Secretaris : dhr. Johan Cornelissen, Commissaris van politie Personeelsdienst.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
12. Agendapunt toegevoegd door politieraadslid Elisabeth Meuleman : ‘Uit de marge’ : een
onderzoek naar maatschappelijk kwetsbare jongeren in Oudenaarde 2017 : bespreking.
Raadslid Elisabeth Meuleman licht het agendapunt toe.
Op vraag van de stad Oudenaarde, hierover aangesproken door de Gezinsraad van Oudenaarde, deed
‘Uit de Marge’ in de periode van april tot oktober 2017 een onderzoek naar maatschappelijk kwetsbare
jongeren in Oudenaarde.
Een hoofdstuk van het rapport handelt immers over de veiligheid van de stationsbuurt in Oudenaarde.
Het rapport stelt dat de stationsbuurt als zeer onveilig wordt ervaren. Er is in het rapport sprake van
bendevorming, afpersing, heling en drughandel (zelfs heroïne).
Ook de lokale politie Vlaamse Ardennen werd bij dit onderzoek betrokken. Hieruit blijkt dat er
geregeld door de politie wordt opgetreden, waarbij meestal geopteerd wordt voor preventief
optreden in plaats van repressief, dit onder de vorm van o.m. schooltoezicht, controle van de
identiteitskaarten en het inzetten van aanspreekbare patrouilles.
Het raadslid wenst de conclusies van het rapport, specifiek met betrekking tot de stationsbuurt, ter
bespreking voor te leggen en vraagt aan de lokale politie hoe hiermee verder aan de slag kan worden
gegaan.
De Voorzitter antwoordt dat de problematiek van de stationsbuurt inderdaad bekend is en dat hiervoor
de nodige politiecapaciteit ter beschikking wordt gesteld. Er wordt hierbij gezocht naar een goed
evenwicht tussen enerzijds preventief en anderzijds repressief optreden.
De voorzitter verduidelijkt dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen het stationsplein
zelf, waar er zich minder problemen stellen en waar de politie ook over onmiddellijk consulteerbare
camerabeelden beschikt en de rest van de stationsomgeving, waar weliswaar voldoende camera’s
aanwezig zijn doch deze eigendom zijn van de NMBS.
De onderhandelingen om de camerabeelden te kunnen consulteren vanuit het politiecommissariaat
zijn volop aan de gang met de NMBS.
De korpschef wijst erop dat de stationsbuurt als prioriteit ook opgenomen is in het zonaal
veiligheidsplan.
De korpschef bevestigt dat het cameratoezicht op de publieke ruimte zijn effect heeft en dat er
inderdaad onderhandelingen worden gevoerd met de NMBS om, wat de andere camerabeelden
betreft, op een snelle en efficiënte wijze deze te kunnen consulteren.
Hij wijst ook op de goede samenwerking tussen Securail en de lokale politie.
Door de lokale politie werden recent gedurende 2 maanden (met het inlassen van een tussenperiode)
controles uitgevoerd, waarbij een progressief opbouwende aanpak werd gehanteerd. De korpschef
benadrukt dat bij deze controles bijvoorbeeld geen heroïne werd gevonden. De burgemeester gaf
toestemming om over te gaan tot een systematische identiteitscontrole in deze periode. Dit is een
eerder uitzonderlijke maatregel, maar bereikte wel een verbetering van de problematiek.
Infrastructureel zou het voorzien van een goede omheining en het beperken van het aantal toegangen
een goede ingreep zijn, doch dit behoort tot de verantwoordelijkheid en de budgetten van de NMBS.

Verder kan ook de inzet van een lokfiets als bijzondere opsporingstechniek overwogen worden, doch
dit kan enkel met de toestemming van de gerechtelijke overheden.
De korpschef beklemtoont dat de situatie in de stationsbuurt in de toekomst ook verder op de voet
wordt opgevolgd. Hij stelt wel vast dat de voorliggende studie sommige zaken met betrekking tot de
stationsproblematiek in een overdreven perspectief plaatst en dat in het rapport bijvoorbeeld geen
enkele aanbeveling naar de politie wordt gericht.
De voorzitter beaamt dat een infrastructurele aanpak van de stationsomgeving van cruciaal is in de
aanpak. Door geldgebrek bij de NMBS worden ook de plannen van de stad Oudenaarde hiertoe
gehypothekeerd.
Raadslid Meuleman vraagt of omtrent deze problematiek, binnen de lokale integrale veiligheidscel,
geen overleg met verschillende hulpverleners kan worden opgestart ?
De korpschef antwoordt dat er door de gerechtelijke overheden alsnog geen mandaat is verstrekt om
deze casussen te bespreken binnen het LIVC.
MEDEDELINGEN
-

Uitreiking prijs ‘Gouden Ressort’ door Logo Gezond aan de Politiezone Vlaamse Ardennen als
‘meest veerkrachtige organisatie’ voor het project “Ministry of Corporate Wellness”.

De korpschef geeft een korte toelichting bij de inhoud van het project dat in 2016 – 2017, op initiatief
van de interne sociale dienst, op het getouw werd gezet in het kader van de Vlaamse Week van de
Geestelijke Gezondheid en de “Fit in je hoofd”-campagne.
De voorzitter wenst, namens de politieraad, alle medewerkers te feliciteren die hun schouders hebben
gezet onder dit succesvol project.
-

Wijziging dienstorganisatie OCD-beurten.

Ten gevolge van de moeilijkheden om de OCD-beurten in te vullen, in het bijzonder tijdens de nacht,
dringt vanaf 1 januari 2018 een wijziging in de dienstorganisatie van de OCD-beurten zich op.
Het politiecollege heeft tijdens haar zitting van 20 oktober de volgende principes goedgekeurd :
- De OCD-beurten tijdens de weeknachten (Zo, Ma, Di, Woe, Do) worden afgeschaft.
Uitzondering hierop zijn de bijzondere evenementen en bepaalde feestdagen (waarbij wel
een OCD'er voorzien wordt op momenten dat een coördinatie en ondersteuning van de ploegen
te verwachten valt).
- Het invoeren van een beurtrol bereikbaar en terugroepbaar OGP waarbij, als alternatief, elke
MK de mogelijkheid krijgt om in de ploeg mee te gaan als volwaardig lid (tijdens de
nachtshift).
De nieuwe dienstorganisatie werd eveneens met de syndicale organisaties overlegd op het BOC van
17 november jl.
De start van de nieuwe regeling wordt voorzien op 1 januari 2018 met een proefperiode van 3
maanden, met een eerste tussentijdse evaluatie met de middenkaders begin februari.
Vanuit organisatorisch standpunt, was er geen eensgezindheid over een aanpassing van shiften. Dit
betekent dat de huidige shiftenregeling (07.00 — 13.00 - 21.00 Hr) voorlopig behouden wordt.
Dit kan op termijn wel worden gekoppeld aan een eventuele herziening van de shiften bij de
basiskaders, indien mocht blijken dat hier een duidelijke vraag naar is, De korpsleiding gaf een
engagement aan de syndicale verenigingen om dit (in overleg) te zullen onderzoeken.
Om de nieuwe dienstregeling te starten dienen nog de volgende randvoorwaarden te worden vervuld
:

-

Installatie van een muurtelefoon waarbij de bezoeker in contact kan komen met CICOV.
Het onthaal wordt afgeschaft tussen 21.00 en 07.00 Hr (weeknachten).
Het gebruik van de cellen door andere politiediensten is niet meer toegestaan.
Opstellen van een dienstnota inzake de verwittigingen.

VRAGENUURTJE
NIHIL
GEHEIME ZITTING
-

Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen benoemingsbesluiten.

VARIA
Toelichting door Adviseur Wendy Vanhulle bij de deelname door de politiezone Vlaamse
Ardennen aan het onderzoeksproject ‘integriteit op het werk’ door de KU-Leuven.

