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en Wendy Vanhulle, waarnemend secretaris. 
 
 
AGENDA 
 
DAGORDE: 
 
OPENBARE ZITTING 
 

Toevoeging aan de agenda van de openbare zitting : 

Agendapunt 3bis : Kennisname van de goedkeuring van de begroting 2020 van de politiezone 

Vlaamse Ardennen in het kader van het federaal administratief toezicht. 

 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de politieraad van 10 december 2019. 

 

Goedgekeurd met algemene stemmen. 

 

 
2. Kennisname van de goedkeuring van de gewijzigde operationele personeelsformatie van de 

politiezone Vlaamse Ardennen in het kader van het federaal administratief toezicht. 

 

De politieraad neemt kennis van de brief van de heer Gouverneur Wnd. van 8 januari 2020 in het 

kader van het federaal toezicht betreffende de vaststelling van operationele personeelsformatie van 

de politiezone Vlaamse Ardennen, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de formatiewijziging. 

 

 
3. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de politiezone Vlaamse 

Ardennen in het kader van het federaal administratief toezicht. 

 

De politieraad neemt kennis van de brief van de heer Gouverneur Wnd. van 24 december 2019 in het 

kader van het federaal toezicht betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2018 waarbij 

goedkeuring wordt verleend aan de jaarrekening 2018. 

 

Er wordt een overschrijding van de in de begroting 2018 voorziene kredieten vastgesteld op de 

economische groepen 72 (overdrachten) en 76 (vorige dienstjaren).  Aangezien 

kredietoverschrijdingen in strijd zijn met het ARPC (algemeen reglement op de boekhouding van de 

lokale politie) wordt de politiezone verzocht om tijdig via begrotingswijziging de nodige kredieten in 

de begroting op te nemen. 

 

 



3bis. Kennisname van de goedkeuring van de begroting 2020 van de politiezone Vlaamse 

Ardennen in het kader van het federaal administratief toezicht. 

 

De politieraad neemt kennis van de brief van de heer Gouverneur Wnd. van 29 januari 2020 in het 

kader van het federaal toezicht betreffende de vaststelling van de politiebegroting 2020 waarbij 

goedkeuring wordt verleend aan de begroting 2020. 

 

Gezien de begroting werd opgemaakt vooraleer de richtlijnen van de minister (PLP 59) werden 

bekendgemaakt, werden o.a. de bedragen van de federale toelagen niet correct geraamd. 

Daarnaast werden de kredieten voor de personeelsuitgaven ongeveer 100.000 euro lager geraamd dan 

wat de berekeningsmodule van het SSGPI aangaf. 

 

De gouverneur verzoekt om via begrotingswijziging de nodige aanpassingen conform PLP 59 te doen 

en in de toekomst afwijkingen van de berekeningsmodule van het SSGPI toe te lichten. 

 

 
4. Intrekking van de beslissing van de politieraad van 12 februari 2019 tot vacant verklaren bij 

wijze van mobiliteit van 1 functie van hoofdinspecteur van politie – dienst verkeer wegens 
invulling van deze bediening door herplaatsing op vraag. 

 

De politieraad had in zitting van 12 februari 2019 besloten om 1 functie van hoofdinspecteur van 

politie – dienst verkeer vacant te verklaren, dit ten gevolge van de detachering van een 

hoofdinspecteur van politie naar DAH-WPR Verkeerspost Gentbrugge. 

 

Thans is bekend dat deze vacature zal ingevuld worden door herplaatsing op aanvraag van een 

hoofdinspecteur van politie – teamchef. 

 

Bijgevolg wordt voorgesteld om de beslissing van de politieraad van 12 februari 2019 betreffende het 

vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van hoofdinspecteur van politie – dienst verkeer 

in te trekken. 

 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

Het besluit van de politieraad van 12 februari 2019 betreffende het vacant verklaren bij wijze van 

mobiliteit van 1 functie van hoofdinspecteur van politie – dienst verkeer wordt ingetrokken. 
 
Goedgekeurd met algemene stemmen. 
 
 
5. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van hoofdinspecteur van politie 

-teamchef. 

 

De politiezone stelt voor om 1 functie van hoofdinspecteur van politie – teamchef vacant te verklaren, 

dit ten gevolge van de vervanging van een hoofdinspecteur van politie - teamchef die op zijn vraag 

wordt herplaatst naar diensthoofd Verkeer. 

 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de 

mobiliteitscyclus 2020-02 : 
- 1 functie van hoofdinspecteur van politie – Teamchef. 
 
Alle in het raam van de mobiliteit geschikt bevonden kandidaten worden opgenomen in een 
mobiliteitsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.  Voormelde kandidaten worden 
in de mobiliteitsreserve opgenomen tot op de datum van de oproep van de kandidaten van de tweede 
navolgende mobiliteitscyclus. 
 
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de huidige personeelsformatie. 



 
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie. 
De selectiecommissie voor de vacature van hoofdinspecteur van politie – teamchef wordt vastgesteld 
als volgt: 
 
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef. 
Leden :  
- een officier Operaties aan te wijzen door de Korpschef; 
- een middenkader aan te wijzen door de Korpschef; 
- secretaris : lid van de personeelsdienst. 
 
Goedgekeurd met algemene stemmen. 
 

 
6. ICT hardware en software : aankoop/vervanging Disk-to-Disk backupsysteem van de 

politiezone op de brandweersite : raming, voorwaarden en wijze van gunnen. 

 

Het huidige ICT backupsysteem van het Citrix-netwerk op de brandweersite is volledig vol (capaciteit 

8TB) en kan de steeds toenemende informatie-opslag en backup van alle data van het Citrix-netwerk 

niet meer aan (op het Hoofdcommissariaat is er een StoreOnce capaciteit van 12TB).   

Daarom is er dringend nood aan een groter opslagsysteem/back-upsysteem op de brandweersite. 

 

Het huidige backupsysteem op de brandweersite dateert van 2014 en betreft het oude systeem met 

8TB dat in 2018 werd doorgeschoven vanuit het Hoofdcommissariaat en toen werd vernieuwd én 

uitgebreid naar 12TB. Het systeem is intussen reeds 2 jaar uit garantie, verouderd en heeft een 

ontoereikende capaciteit. 

Daarom wordt gevraagd om tot vernieuwing van het backupsysteem over te gaan. 

 

De aankoop van het Disk-to-Disk backup-systeem bestemd voor de brandweersite inclusief voeding, 

support enz. wordt geraamd op 13.000 EUR incl. BTW. 

 

Deze aankoop zal door het politiecollege gegund zal worden na onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

 

Door de specificiteit van het Citrix-netwerk van de zone en de verwevenheid van de Citrix-software 

met de meeste andere hardware van de zone, dient de implementatie en installatie van het Disk-to-

Disk systeem gedaan te worden door de firma Lebon IT-Services NV uit 8830 Hooglede-Gits. 

 

De nodige kredieten zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting, art. 330/742-

53. 

 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

Er wordt overgegaan tot de aankoop van de hogeromschreven hardware bestaande uit: 

 

1 Disk-to-Disk backup-systeem voor de politiezone Vlaamse Ardennen – bestemd voor de 

brandweersite -  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 Replication E-LTU (Licence) 
- + 3 jaar support (foundation care NBD StoreOnce 3500 12TB Backup Service) 
- + Leveringskosten en kilometervergoedingen / verplaatsingskosten 

 

De kostprijs wordt goedgekeurd tot een bedrag van 13.000 EUR incl. BTW. 

 



Deze aankoop zal door het politiecollege gegund worden 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 
- Realdolmen – A Vaucampslaan 42 – 1654 Huizingen 
- Bechle direct NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt 
- Raadplegen diverse (nieuwe) raamcontracten ICT (Vlaamse overheid, FORCMW, provincie Oost-

Vlaanderen. 

 

Goedgekeurd met algemene stemmen. 

 

 
7. Aankoop van airconditioning voor de 2de verdieping van het hoofdcommissariaat : bureel 

LIK en vervanging installatie in het serverlokaal : raming, voorwaarden en wijze van 
gunnen. 

 

In het hoofdcommissariaat van de politiezone te Oudenaarde lopen de temperaturen tijdens de 

zomermaanden (juni – september) op de 2de verdieping (onder het dak) vaak op tot ver boven de 30 

graden Celsius.  Vooral in het gerechtelijk bureel – LIK (lokaal informatiekruispunt -  dat plaats biedt 

aan 9 personeelsleden) is het ’s zomers vaak niet werkbaar door de hoge hitte.   

 

Ook het serverlokaal is gelegen op de 2de verdieping.  Het aldaar aanwezige koelingssysteem is na 

bijna 20 jaar fel verouderd en werd reeds meermaals hersteld. Een nieuw systeem dringt zich daar 

op en dient te bestaan uit 2 kleine binnenunits die afwisselend werken en -bij uitval- het van elkaar 

kunnen overnemen. 

De serverinstallaties dienen permanent gekoeld te worden tot zo’n 21 à 22 graden Celsius om uitval 

van het ICT systeem te voorkomen. 

 

Er wordt bijgevolg voorgesteld een nieuw koelingssysteem te voorzien in het serverlokaal en het 

bureel LIK.  Daarnaast dienen ook de reeds aanwezige en verouderde buitenunits (2 stuks) en 

binnenunits (2 units) van het serverlokaal te worden verwijderd. 

 

Er worden (bij voorkeur) max. 2 offertes per inschrijver ingediend, dit voor een A en/of B merk van 

koelinstallaties, rekening houdende met het feit dat er nieuwbouwplannen zijn voor het 

Hoofdcommissariaat en de koelinstallaties over een 5 à 6 tal jaar niet meer gebruikt zullen worden. 

 

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs en wordt opgedeeld in 4 posten : 

• Post 1: De de-installatie van een oude bestaande installatie (2 buitenunits en 2 binnenunits) 

• Post 2: Levering en installatie van airconditioning voor het gerechtelijk bureel van het 
Hoofdcommissariaat te Oudenaarde. (55 m²). (binnen- en buitenunit(s)) 

• Post 3: Levering en installatie van airconditioning voor het serverlokaal van het 
Hoofdcommissariaat te Oudenaarde. (20 m²). (binnen- en buitenunit(s)). 2 units zijn te voorzien 
die alternerend kunnen werken. 

• Post 4: Onderhoudscontract per ingediende offerte voor post 2 en/of 3, met de prijs per jaar 
(jaarlijks onderhoud, herstellingen incl. wisselstukken, transport, werkuren) gedurende 5 jaar na 
afloop van de garantieperiode van de gehele installatie. 

 

De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarvoor een forfaitaire prijs het geheel van de 

prestaties van de opdracht of elke post dekt. 

 

Er wordt voorgesteld om tot de aankoop over te gaan na onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking, waarbij volgende criteria van toepassing zijn bij de gunning van de 

opdracht : 
- prijs offerte : 50 punten 
- technische specificaties en installatie : 30 punten 
- gebruikswaarde en toegankelijkheid van het product : 20 punten 
- voorgestelde service na verkoop / onderhoudscontract : 10 punten. 

De kostprijs wordt geraamd op 22.000 EUR incl. BTW. 



 

De nodige kredieten zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting, 

artikelnummer 330/723-60. 

 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

Er wordt overgegaan tot de aankoop van een airconditioning ten behoeve van het gerechtelijk 

bureel (lokaal informatiekruispunt) en het serverlokaal in het hoofdcommissariaat te Oudenaarde 

(tweede verdieping). 

 

Deze aankoop wordt geraamd op 22.000 EUR incl. BTW. 

 

De aankoop zal door het politiecollege gegund worden na de organisatie van een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

Hierbij wordt een prijsvraag gericht aan volgende firma’s : 
- A-DM.be, Vlaamse Ardennendreef 22B, 9700 Oudenaarde 
- Bart Vanderstraeten, Kortrijkstraat 254, 9700 Oudenaarde 
- Arec-Koeltechniek, Ambachtstraat 10B, 9700 Oudenaarde 
- Hans Van Merhaeghe, Clemmenstraat 7, 9790 Wortegem-Petegem. 

 

Goedgekeurd met algemene stemmen. 

 

 
8. Aankoop van 2 elektrische fietsen voor de wijk Oudenaarde en de wijk Wortegem-

Petegem : raming, voorwaarden en wijze van gunnen. 

 

Naar aanleiding van deze aankoop worden een aantal vragen en bedenkingen geformuleerd 

omtrent het gebruik van de (elektrische) fiets door de lokale politie : 

 

Raadslid Peter Depauw stelt volgende vragen bij de geplande aankoop. 

- Snelheid elektrische fiets: 25 of 45 km/u?  

- Indien er niet geopteerd wordt voor een speed pedelec? Waarom niet? Oudenaarde is een 

stedelijke omgeving waar dergelijke modellen efficiënter/sneller zijn om te interveniëren 

bij b.v. een heterdaad situatie. 

 

De Korpschef antwoordt dat er geopteerd wordt voor een ‘gewone’ elektrische fiets met 

trapondersteuning tot 25 km/u. Gelet op het feit dat er in de samenleving nog een discussie 

woedt omtrent de speed pedelec (b.v. plaats op de weg), wil de politiezone deze controverse 

niet voeden.  

Het doel van dergelijke fietsen is dat de wijkinspecteur zichtbaar en aanspreekbaar is tijdens 

de uitvoering van zijn opdrachten. Door het gebruik van de (elektrische) fiets, die zich aan een 

normaal tempo door het verkeer beweegt, wordt de wijkinspecteur sneller door de burger 

opgemerkt waardoor deze ook directer aanspreekbaar wordt. De zichtbaarheid en 

aanspreekbaarheid van de wijkinspecteur is een beleidskeuze van het korps. Indien de 

politiezone de aankoop van een speed pedelec zou overwegen, moet ook geïnvesteerd worden 

in aangepast kledij. 

Raadslid Kathelijne Van Betsbrugge geeft aan dat in Kruisem/deelgemeente Zingem de 

wijkpolitie vaak gezien wordt op de fiets wat zeer geapprecieerd wordt. Dit wordt bevestigd 

door raadslid Peter Depauw. 

 

Raadslid Nico De Wulf vraagt welke de bedoeling is van deze fiets ? 

De korpschef antwoordt dat de wijkinspecteurs zichtbaar en aanspreekbaar moeten zijn. De 

politiezone kampt met een tekort aan dienstvoertuigen.  Een elektrische fiets biedt ook 

mogelijkheden om op plaatsen te komen waar men met de wagen niet kan komen, denken we 

aan Domein De Ghellinck, park Liedts, ... 

 

--------------- 



 

De politiezone beschikt sinds begin 2015 over 5 elektrische fietsen, met name 2 in Oudenaarde, 1 in 

Zingem, 1 in Kluisbergen en 1 in Kruisem/Kruishoutem. 

De elektrische fietsen worden regelmatig gebruikt, voornamelijk door de wijkinspecteurs voor het 

uitvoeren van uiteenlopende taken én om de zichtbaarheid in hun wijken te verhogen. 

Als wijkinspecteur is het belangrijk om goed zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor de burgers en 

het gebruik van de fiets is hierbij een meerwaarde. 

 

De inspecteurs van politie van de wijkdiensten te Oudenaarde en Wortegem-Petegem (waar nog geen 

elektrische fiets beschikbaar is), zijn vragende partij om te kunnen beschikken over een (extra) 

elektrische fiets. 

 

Door de dienst logistiek wordt voorgesteld om het aantal elektrische fietsen in de PZ Vlaamse 

Ardennen uit te breiden met 2 stuks, meerbepaald voor Oudenaarde en Wortegem-Petegem.  Er werd 

hiertoe een technische fiche opgesteld met de voorwaarden waaraan de elektrische fietsen dienen te 

voldoen. 

 

Er wordt voorgesteld om tot de aankoop over te gaan na onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking, waarbij volgende criteria van toepassing zijn bij de gunning van de 

opdracht : 
- prijs offerte : 40 punten 
- technische specificaties : 30 punten 
- gebruikswaarde en toegankelijkheid van het product : 20 punten 
- garantievoorwaarden en voorgestelde service na verkoop : 10 punten. 

 

De kostprijs voor de aankoop van 2 elektrische fietsen wordt geraamd op 7.000 EUR incl. BTW.  De 

aankoop zal door het politiecollege gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking en na prijsvraag bij 3 leveranciers. 

 

De nodige kredieten zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2020, 

artikelnummer 330/743-51. 

 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

Er wordt overgegaan tot de aankoop van 2 elektrische fietsen voor de wijkdiensten van Oudenaarde 

en Wortegem-Petegem. 

 

De kostprijs wordt goedgekeurd tot een bedrag van 7.000 EUR incl. BTW. 

 

Er zal een prijsvraag worden gericht aan de volgende firma’s : 
- Fietshandel Velohuis – Steenbakkerstraat 1 – 9700 Oudenaarde 
- Lindor Fietsen – Nestor De Tièrestraat 8 – 9700 Oudenaarde 
- Fietsen Vandeputte – Wittelstraat 69 – 9750 Kruisem/Zingem. 
- Asfra-Flanders Fietsen - Bergstraat 75 – 9700 Oudenaarde 
- Fietsen Jowan - Buissestraat 34 – 9690 Kluisbergen. 

 

Goedgekeurd met algemene stemmen. 

 

 
9. Aankoop van 1 extra dienstvoertuig voor de wijkdienst te Oudenaarde (aankoop via het 

federaal raamcontract) : raming, voorwaarden en wijze van gunnen. 

 

De wijkdienst te Oudenaarde telt momenteel 15 personeelsleden (2 HINPs diensthoofden, 11 INPs 

wijkinspecteurs & polyvalente inspecteurs en 2 agenten van politie) die volgende dienstvoertuigen 

ter beschikking hebben : 3 kleine voertuigen (Skoda Roomsters), 1 scooter, 2 elektrische fietsen en 

enkele gewone fietsen. 

 



Het gebrek aan voldoende voertuigen werd reeds herhaaldelijk aangeklaagd door de personeelsleden 

van de wijkdienst.  Vooral tijdens de wintermaanden is er een opvallend gebrek en dient men 

regelmatig te carpoolen tijdens de diensturen. 

Het is voor de wijkinspecteurs dan ook vaak zoeken naar een ander vrij voertuig (soms een anoniem 

voertuig) om zich tijdens de dienst te kunnen verplaatsen. 

 

Daarom wordt voorgesteld om een extra klein gestriped stadsvoertuig aan te kopen voor de wijkdienst 

van Oudenaarde waar men zich comfortabel en vlot mee kan verplaatsen voor de uitvoering van 

allerhande diensten.  Er wordt voorgesteld om deze aankoop te plaatsen via de meerjarige open 

overeenkomst (federaal raamcontract) nr. Procurement POLFED 2016 R3.  Dit raamcontract omvat 

meerdere percelen met verschillende types en merken voertuigen waaruit een gemotiveerde keuze 

kan worden gemaakt. 

 

Het voertuig moet minstens voldoen aan de volgende (technische) voorwaarden : 
- Benzinemotor (max 20.000 km / jaar) 
- Compact en wendbaar stadsvoertuig – gemakkelijk te parkeren 
- Rekening houden met heuvelachtig landschap – vraag om voertuig iets zwaarder qua 

motorisatie te voorzien dan de huidige Skoda Roomsters. (51kw) 
- Geen break nodig – kleine kofferruimte volstaat 
- Wit voertuig – officiële politionele striping 
- Ingebouwde GPS, airco, bluetooth en parkeersensoren 
- Carkit voor politieradio 
- Lichtbalk, zwaailicht en politiesirene 
- Kleine ombouwvereisten -  na overleg met wijkdienst. 
- …; 

 

De kostprijs van het bijkomende gestriped wijkvoertuig wordt geraamd op 30.000 EUR incl. BTW en 

inclusief beperkte ombouw (carkit – sirene – verborgen lampen) en eventuele ander kleine 

aanpassingen. 

 

Deze aankoop wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op de politiebegroting, artikelnummer 

330/743-52. 

 

Er wordt op heden nog niet geopteerd voor een elektrisch voertuig om redenen dat : 
- de stalling van elektrische voertuigen in de hoofdpost te Oudenaarde niet ideaal is omdat de 

voertuigen buiten staan wat niet ideaal is voor de batterij en de actieradius wordt verminderd; 
- de oplaadfaciliteiten niet optimaal zijn omdat het opladen van de voertuigen op open, niet 

beschermd terrein dient te gebeuren vooraan het hoofdcommissariaat (quid veiligheid – mogelijke 
manipulaties) 

- het enige elektrische voertuig in het raamcontract, een Renault Zoë een zeer klein voertuig is met 
geringe actieradius (200 km max in de winter, 300 km max in de zomer); 

- het voertuig ook mogelijks (onverwacht) inzetbaar dient te zijn voor andere en dringende 
operationele doeleinden dan wijkopdrachten. 

 

Er is sinds vorig jaar een anoniem voertuig op CNG in de politiezone maar het is niet wenselijk om dit 

uit te breiden omdat er op heden slechts 1 CNG pomp aanwezig is in de hele politiezone. 

 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

Er wordt overgegaan tot de aankoop van 1 bijkomend gestriped wijkvoertuig voor de wijkdienst te 

Oudenaarde waarvan de kostprijs wordt geraamd op 30.000 EUR incl. BTW en inclusief beperkte 

ombouw (carkit – sirene – lichtbalk). 

 

Deze aankoop wordt geplaatst binnen het federaal raamcontract Procurement 2016 R3 van 

13/06/2016 :  “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud 

van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale” (in verschillend percelen) 

 



Na aankoop van het voertuig zal worden overgegaan tot het afsluiten van een omniumverzekering 

waarvan de kostprijs wordt geraamd op 1.500 EUR incl. BTW per jaar. 

 

Aan het politiecollege wordt de opdracht gegeven de bestelling te plaatsen bij een leverancier 

waarmee de federale politie een overeenkomst heeft afgesloten in het kader van het federaal 

raamcontract. 

 

Goedgekeurd met algemene stemmen. 

 

 
10. Aankoop van 9 ergonomische bureaustoelen (8u gebruik) voor de diensten LRD en DMP 

van de politiezone Vlaamse Ardennen (aankoop via het federaal raamcontract) : raming, 
voorwaarden en wijze van gunnen. 

 

Voor de diensten LRD en DMP dient er te worden overgegaan tot de aankoop van 9 nieuwe 

bureaustoelen.  De huidige (verschillende) bureaustoelen in voornoemde diensten zijn wegens hun 

hoge leeftijd, verkleuringen, gebroken armleuningen en scheuren dringend aan vervanging toe.  Er 

wordt geopteerd om beroep te doen op het federaal raamcontract voor de aankoop van degelijke 08u 

– ergonomische bureaustoelen, voorzien van armsteunen. 

 

De stoelen voorzien in het raamcontract voldoen aan alle richtlijnen en normeringen en zijn robuuste 

beeldschermstoelen met een groot comfort en een goede ergonomie voor een optimale en fysieke 

fitheid. 

 

De kostprijs voor de aankoop van 9 bureaustoelen wordt geraamd op 5.200 EUR incl. BTW.  De nodige 

kredieten zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting, artikelnummer 330/741-

51. 

 

VOORSTEL VAN BESLISING 

 

Er wordt overgegaan tot de aankoop van 9 ergonomische bureaustoelen (08u) waarvan de kostprijs 

wordt geraamd op 5.200 EUR incl. BTW. 

 

Deze aankoop wordt geplaatst binnen het federaal raamcontract FORCMS-ZIT-106—bureaustoelen (8 

u gebruik) dat werd afgesloten met verschillende firma’s naar gelang het perceel. 
 
Goedgekeurd met algemene stemmen. 
 
 

VARIA – VRAGENUURTJE 

 

De Burgemeester-Voorzitter verleent het woord aan de politieraadsleden voor het vragenuurtje. 

 

Resultaten proefproject inzet vrachtwagensluis. 

 

Raadslid Luc Vandenabeele vraagt naar de resultaten van de vrachtwagensluis in Kruisem 

(Kruishoutem) en vraagt concreet naar : 

- het aantal vastgestelde overtredingen 

- % van inwoners van Kruisem - % buitenlanders 

- eventuele conclusies naar de toekomst toe. 

 

Burgemeester Verzele licht de specifieke toestand toe inzake de tonnagebeperking in 

Kruishoutem (Kruisem). 

 

Naar aanleiding van deze vraag geeft de korpschef toelichting bij de inzet van de 

vrachtwagensluis in Kluisbergen, Oudenaarde en Kruisem. 

 



• De vrachtwagensluis werd in Kuisbergen opgesteld tussen 05/09/19 en 09/10/19.  Er 

werden 384 onmiddellijke inningen opgesteld.  34 vrachtwagens (8,85 %) waren 

afkomstig van plaatselijke firma’s.  Het betroffen 5 verschillende firma’s. 

33 vrachtwagens (8,85 %) waren van buitenlandse origine. 

 

• De vrachtwagensluis werd in Oudenaarde opgesteld van 09/10/19 tot 18/11/19.  Er 

werden 220 onmiddellijke inningen opgesteld.  14 vrachtwagens (6,36 %) waren 

afkomstig van plaatselijke firma’s.  Het betroffen 10 verschillende firma’s. 

Het aantal buitenlandse vrachtwagens bedroeg 13 (5,90 %). 

 

• In Kruisem werd de vrachtwagensluis opgesteld tussen 18/11/19 en 19/12/19.  Er 

werden 688 onmiddellijke inningen opgesteld.  38 vrachtwagens (5,52 %) waren 

afkomstig van plaatselijke firma’s.  Het betreffen 17 verschillende firma’s. 

Het aantal buitenlandse vrachtwagens bedroeg 74 (10,75 %). 

 

Om verdere conclusies naar de toekomst te maken, heeft het politiecollege een volledige 

evaluatie gevraagd.  Deze is nog in opmaak. 

 

Burgemeester Vander Meeren geeft mee ook achter dit project te staan.  Maar gelet op het feit 

dat er in de gemeente Wortegem-Petegem maar 1 straat is met tonnagebeperking stemde hij 

in om het proefproject te laten uitvoeren in de Kluisbergen, Oudenaarde en Kruisem. 

 

Europees kampioenschap voetbal juni-juli 2020. 

 

Raadslid Brecht Lietar merkt op dat het EK 2020 voor de deur staat. Hij vraagt hoeveel 

evenementen er per gemeente mogen georganiseerd worden. 

De korpschef antwoordt dat er een proactief een schrijven gericht werd naar de 

gemeentebesturen. Hierin werd geadviseerd om het aantal grootschalige evenementen te 

beperken tot 1 per gemeente. Dit om de controleerbaarheid door de politie te vergroten. 

 

De Voorzitter vult aan dat er in Oudenaarde gestreefd wordt naar 1 grootschalig event per 

match. momenteel zijn er gesprekken aan de gang tussen de verschillende horeca uitbaters. 

 

Burgemeester Verzele geeft aan dat het niet zo evident is om iedereen rond de tafel te krijgen. 

Men moet bijvoorbeeld ook rekening houden met het feit dat de horeca in Kruisem zich op 

verschillende plaatsen bevindt en dat het voor de horeca geen makkelijke tijden zijn.  Alle 

aanvragen worden beoordeeld.  Men wil ook de kleinschalige lokale evenementen bv in het 

jeugdhuis te Kruisem niet verbieden. 

 

Recente inbraken in Kluisbergen. 

 

Raadslid Brecht Lietar geeft aan dat er de laatste weken een aantal inbraken geweest zijn in 

Kluisbergen. Zijn er door de politie extra acties geweest? 

De korpschef antwoordt dat er geen bijkomende acties gepland werden. De ploegen worden 

dagelijks georiënteerd naar bepaalde sectoren op ons grondgebied.  

 

Raadslid Steven Bettens sluit zich aan bij voorgaande vraag en verwijst naar de strategische 

doelstelling ‘inbraken’ in het huidig Zonaal Veiligheidsplan. Werd er bij de inbraken te 

Kluisbergen gebruik gemaakt van de nieuwe technologieën zoals het ANPR-netwerk om deze te 

onderzoeken? 

De korpschef beaamt dat er bij vaststelling van een inbraak gebruik gemaakt wordt van het 

bestaande ANPR-netwerk en de trajectcontrolesystemen.  

 

Nieuw hoofdcommissariaat. 

Raadslid Murat Yurtay stelt de vraag of er reeds een nieuwe locatie gekend is voor het 

politiegebouw? 

De Voorzitter antwoordt dat er aan dit dossier intensief gewerkt wordt achter de schermen, 

maar heden is er geen bijkomende info die reeds kenbaar kan worden gemaakt.  



 

GEHEIME ZITTING 

 
11. Aanvraag vanwege een inspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen tot 

non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) met ingang van 1 juni 2020. 

 

 
12. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen 

benoemingsbesluiten. 

 


