VERSLAG VAN DE POLITIERAAD
ZITTING VAN 13 OKTOBER 2020

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 (vanaf agendapunt 7) en Brecht Lietar, Raadsleden,
Joost Duhamel, Hoofdcommissaris van Politie - Korpschef
en Karlien Torck, secretaris.
AGENDA
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring van de notulen van de politieraad van 9 juni 2020.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
2. Goedkeuren van de begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst en nr. 2 buitengewone
dienst van de politiebegroting 2020.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst van de politiebegroting 2020 wordt goedgekeurd en de
resultaten worden als volgt vastgesteld :
Ontvangsten eigen dienstjaar
10.836.843,71
Uitgaven eigen dienstjaar
10.902.073,88
Ontvangsten vorige jaren
413.841,82
Uitgaven vorige jaren
80.369,00
Ontvangsten overboekingen
0,00
Uitgaven overboekingen
180.000,00
Geraamd resultaat begroting 2020
88.242,65
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorige jaren
1.102.477,31
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2020
1.190.719,96
De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst van de politiebegroting
en de resultaten worden als volgt vastgesteld :
Ontvangsten eigen dienstjaar
Uitgaven eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat begroting 2020
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorige jaren
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 2020

2020 wordt goedgekeurd
224.000,00
324.00,00
0,00
0,00
280.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00

Goedgekeurd met algemene stemmen.
3. Informatica : afsluiten van een jaarlijks preventie onderhoudscontract voor 9
geïnstalleerde ANPR-portalen van de politiezone Vlaamse Ardennen.
Het politiecollege heeft in zitting van 22 februari 2019 de gunning goedgekeurd tot implementatie
van 9 ANPR sites (10de site Hauwaart kwam later) rond de PZ Vlaamse Ardennen (schild).
De installaties werden in de zomer van 2019 voltooid en opgeleverd. Nu de garantieperiode van 1
jaar verstrijkt, is het aangewezen een onderhoudscontract af te sluiten voor deze 9 sites.
De leverancier van de ANPR portalen, de THV Proximus-Trafiroad, stelt voor om een
onderhoudscontract af te sluiten op basis van de mogelijkheden voorzien in het Raamcontract
Procurement 2017 R3 043 van de Federale Politie “betreffende een meerjarige raamovereenkomst
van leveringen voor de aankoop en installatie van automatische systemen voor
nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde politie en de Belgische, federale,
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de instellingen met een
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast zijn met een bepaalde taak
van openbaar belang” geldig tot 03/01/2022 (eventueel verlengbaar met 3 jaar) – onderhoud 7 jaar.
De dienst logistiek stelt voor om te opteren voor het voordeligste jaarlijkse preventieve
onderhoudscontract voor de 9 portalen met start op 10 september 2020 (onmiddellijk na afloop van
de garantieperiode) waarin de volgende service is inbegrepen :
•
Jaarlijkse revisie van de volledige infrastructuur:
• Schoonmaken en een kwaliteitscheck
• Inclusief hoogtewerker
•
Costumer Service Manager voor alle portalen samen.
De totaalprijs per jaar voor het preventief onderhoud van de 9 ANPR-sites bedraagt 6.514,46 EUR incl.
BTW.
De nodige kredieten zijn voorzien op de gewone dienst van de politiebegroting 2020 en volgende
dienstjaren, artikelnummer 330/123-13.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot het afsluiten van een jaarlijkse preventieve onderhoudscontract voor de 9
ANPR-sites met start op 10 september 2020 waarin de volgende service is inbegrepen :
•
•

Jaarlijkse revisie van de volledige infrastructuur:
▪
Schoonmaken en een kwaliteitscheck
▪
Inclusief hoogtewerker
Costumer Service Manager voor alle portalen samen.

De totaalprijs per jaar voor het preventief onderhoud van de 9 ANPR-sites wordt goedgekeurd tot een
bedrag van 6.514,46 EUR incl. BTW.

Goedgekeurd met algemene stemmen.
4. Toetreding van de politiezone Vlaamse Ardennen tot de Tussengemeentelijke Maatschappij
voor Services (TMVS) teneinde een beroep te kunnen doen op de aankoopcentrale CREAT.
Het Vlaams decreet van 13 mei 2016 (opgenomen in het Decreet over het Lokaal Bestuur) maakt het
mogelijk voor politiezones en hulpverleningszones in het Vlaams gewest om deel te nemen aan
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.
Er wordt bijgevolg voorgesteld om toe te treden tot de dienstverlenende vereniging
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS).
Hierdoor wordt het voor de politiezone mogelijk om een beroep te doen op de aankoopcentrale CREAT
voor o.m. de volgende aankopen : ICT hardware, printers, kantoormeubilair, PBM’s en
brandbestrijdingsmiddelen, tankkaarten, keuringen, elektrisch materiaal, bedrijfswagens,
studiebureaus, kantoorbenodigdheden, …
De voormelde aankoopdienst bouwde de voorbije jaren heel wat ervaring op met aankoopprocessen
en de selectie van de beste aannemers, dienstverleners en leveranciers uit het marktaanbod.
TMVS, opgericht in 2017, stelt deze expertise ook ter beschikking van de lokale overheden op
voorwaarde dat zij deelnemen in de dienstverlenende vereniging TMVS.
Voor publieke actoren die niet als gemeente of stad te kwalificeren zijn (bijvoorbeeld politiezones)
geldt een vaste inbreng van 5.000 euro, voor één vierde te volstorten, zijnde voor een bedrag van
1250 euro waarbij de politiezone 5 aandelen verwerft.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De politiezone besluit om met ingang van 1 november 2020 toe te treden tot TMVS.
Burgemeester Luc Vander Meeren wordt voorgedragen als effectief lid en burgemeester Philippe
Willequet als plaatsvervanger van de algemene vergadering van TMVS.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
5. Aankoop van software voor aangifte op afspraak – vernieuwd afsprakenloket in alle 5 de
gebouwen van de politiezone Vlaamse Ardennen : goedkeuren van de raming, voorwaarden
en wijze van gunnen.
Aangifte op afspraak wordt reeds in verschillende politiezones toegepast. In de PZ Vlaamse Ardennen
was men niet onmiddellijk voor het idee gewonnen, omdat het ‘ten dienste staan’ van de mensen
steeds primeert.
Door COVID 19 veranderde dit enigszins omdat de politie genoodzaakt werd om op afspraak te werken
teneinde aan de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te kunnen voldoen.
De politiezone wenst thans het project aangifte op afspraak te starten, met de bedoeling om het
onthaal te optimaliseren op maat van de bevolking en de organisatie. Het gaat hier voor alle
duidelijkheid over aangifte op afspraak en niet over onthaal op afspraak.
De politiezone wil hiermee duidelijk stellen dat de politie steeds ten dienste staat van de burger en
dat de deur letterlijk en figuurlijk open gaat wanneer men zich bij de politie aandient.
Anderzijds impliceert het dat er voor de onthaalbediendes en -inspecteurs ook tijd vrij komt voor
andere zaken en er ruimte komt om te komen tot kwalitatievere telefoongesprekken waardoor het
stressniveau van de medewerkers kan dalen.

De politiezone Vlaamse Ardennen wil een onthaal op maat voor haar bewoners en haar medewerkers
organiseren en komen tot een dienstverlenende politie waar de bevolking tevreden mee is Dit strookt
trouwens met de visie van het korps vermeld in het Zonaal Veiligheidsplan, met name : ‘We willen in
de toekomst een betrouwbare en professionele organisatie zijn waar de bevolking centraal staat, de
bevolking wil helpen en geruststellen. We willen continu verbeteren en ons aanpassen aan de
maatschappelijke tendensen.
Door de aangifte te structureren komt er ruimte vrij om de burger beter te woord te staan via telefoon
of aan het loket.
De politiezone wil het vernieuwde onthaal realiseren aan de hand van een performant
agendaplatform, waarbij de burger zich via het internet (de gebruikte applicatie moet zeer
laagdrempelig zijn) kan aanmelden om een afspraak te maken of een afspraak kan maken bij het
onthaalbediende.
Met het herorganiseren van het onthaal wil de lokale politie de waarde van het korps, namelijk
dienstverlenende ingesteldheid, verbeteren, waarbij :
de burger weet wanneer hij/zij wordt geholpen en zo geen nutteloze verplaatsing hoeft te maken
naar het commissariaat of lange wachttijden dient te trotseren;
het voor de medewerker een positieve manier van werken is omdat men weet wie er komt en
waarvoor men komt, wat het mogelijk maakt voor de medewerker om zich eventueel bij een
andere collega te bevragen of de nodige opzoekingen doen.
De kostprijs voor de aankoop van het afsprakenloket voor de 5 gebouwen van de politiezone wordt
geraamd op 3.000 EUR incl. BTW (setupkost + 1ste jaar lease 5 agenda’s).
De nodige kredieten werden bij begrotingswijziging voorzien op de gewone dienst van de
politiebegroting 2020, artikelnummer 330/123-13.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de aankoop van de nodige software voor het project ‘aangifte op afspraak –
vernieuwd afsprakenloket’ in alle 5 de gebouwen van de politiezone Vlaamse Ardennen.
De technische nota met de voorwaarden waaraan de inschrijvers dienen te voldoen en de raming ten
bedrage van 3.000 EUR incl. BTW worden goedgekeurd.
Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij een
prijsvraag wordt gericht aan de volgende dienstverleners :
- Appoint - Weg naar Zwartberg 18 bus 2 – 3660 Opglabbeek
- JCC Software – Zutphenstraat 59 – 7575 EJ Oldenzaal
- www.afsprakenagenda.be : Stanfield Ducan Comm. V – Lindestraat 57 – 3512 Hasselt.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
6. Leveren en plaatsen van een toegangspoort en afsluiting aan de achterzijde van de
politieantenne te Zingem : goedkeuren van de raming, voorwaarden en wijze van gunnen.
Sinds de ingebruikname van de antenne Zingem eind 2015 werd er nog niet geïnvesteerd in een
degelijke toegangspoort en omheining en was de achterzijde van het terrein voorlopig afgezet met
Heras hekkens.
Dit was voornamelijk te wijten aan de heraanleg van de Schoolstraat en het herbekijken van de
parkeermogelijkheden in de Schoolstraat door de gemeente Zingem/Kruisem, palend aan de
binnenkoer van de antenne.
Thans zijn alle wegenwerken uitgevoerd en kan er worden overgegaan tot het plaatsen van een
schuifpoort en omheining achteraan en een toegangspoortje aan de zijkant van het gebouw.

De kostprijs wordt geraamd op 35.000 EUR incl. BTW. De nodige kredieten zijn voorzien op de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2020, artikelnummer 330/724-60.
De aankoop zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
waarbij volgende criteria van toepassing zijn bij de gunning van de opdracht :
- prijs basisofferte : 60 punten
- kwaliteit van het aangeboden materiaal en onderhoudsvriendelijkheid : 20 punten
- technische specificaties elektrische poort en installatie : 20 punten.
VOORSTEL VAN BESLISSING
Er wordt overgegaan tot de aankoop van een toegangspoort en afsluiting te leveren en te plaatsen
aan de achterzijde van de politieantenne Zingem (Kruisem)
De technische nota met de vereisten waaraan de inschrijvers dienen te voldoen en de raming ten
bedrage van 35.000 EUR incl. BTW worden goedgekeurd.
Deze opdracht zal gegund worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking waarbij een prijsvraag wordt gericht aan de volgende leveranciers :
Afsluitingen Wille NV – Mannebeekstraat 23 (IZ2 “Vijverdam”) – 8790 Waregem
Van Beversluys & Zonen NV – Industriezone De Prijkels – Karrewegstraat 66 – 9800 Deinze
Noyez NV – Albertstraat 21 – 8980 Zonnebeke.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
7. Vernieuwing beveiliging achter- en zijdeur van de toegang tot het Hoofdcommissariaat te
Oudenaarde : goedkeuren raming, voorwaarden en wijze van gunnen.
Door veelvuldig gebruik de afgelopen 20 jaar sluiten de magneet- en badgesystemen van de
dienstingangen (achterdeur en zijdeur) aan het hoofdcommissariaat niet goed meer.
Om evidente redenen moeten de toegangen tot een politiegebouw – zeker een hoofdcommissariaat zeer goed beveiligd zijn om onbevoegden de toegang te ontzeggen en onmogelijk te maken.
Daarom wordt voorgesteld om de beiden deuren én toegangen ofwel te vervangen met nieuwe
beveiligingsmagneten / nieuwe sluitsystemen ofwel gedeeltelijk de magneetsystemen te vervangen
indien dit voldoende zou blijken.
Het is momenteel nog niet duidelijk of de achterdeur al dan niet deel uitmaakt van het beschermd
gedeelte van het Hoofdcommissariaat en mag vervangen of aangepast worden (dit maakt nog deel uit
van opzoekingen en bevragingen).
De oplossing is bijgevolg niet eenvoudig en kan mogelijks leiden tot grotere kosten voor
inbraakwerend materiaal, bijhorende elektronica, nieuwe badges enz,… waardoor de prijsraming ruim
dient te worden berekend met name op 15.000 EUR incl. BTW.
De aankoop zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
waarbij volgende criteria van toepassing zijn bij de gunning van de opdracht :
- prijs basisofferte : 60 punten
- technische specificaties geboden oplossing en installatie : 30 punten
- kwaliteit en duurzaamheid aangeboden oplossing : 20 punten.
De nodige kredieten zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2020,
artikelnummer 330/723-60.
VOORSTEL VAN BESLISSING

Er wordt overgegaan tot het vernieuwen van de beveiliging van de toegang tot het hoofdcommissariaat
te Oudenaarde bestaande uit :
•
Post 1 : beveiliging van de achterdeur van het hoofdcommissariaat (uitgevend op de binnenkoer);
•
Post 2 : beveiliging van de zijdeur van het hoofdcommissariaat (uitgevend op de
toegang/slagboom tot het AZ).
De technische nota met de vereisten waaraan de inschrijvers dienen te voldoen en de raming ten
bedrage van 15.000 EUR incl. BTW worden goedgekeurd.
Deze opdracht zal gegund worden na de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking waarbij een prijsvraag wordt gericht aan de volgende leveranciers :
Aras Security – Smallandlaan 31 - 2660 Hoboken
Stanley Security – Lieven Bauwensstraat 21D – 8200 Sint-Andries-Brugge
Beco Beveiliging – Nieuwevaart 8 – 9000 Gent
Meyvaert Fire & Security – Zeilschipstraat 9 – 9000 Gent.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
8. Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie tot mogelijke fusie tussen de politiezones Brakel,
Ronse en Vlaamse Ardennen – occasionele samenaankoop : goedkeuring raming, voorwaarden
en wijze van gunnen.
Dit agendapunt wordt verdaagd.
9. Aanstellen van SOLVA als bouwheer voor de realisatie van een nieuw hoofdcommissariaat
voor de politiezone Vlaamse Ardennen.
De politiezone Vlaamse Ardennen is sinds 2019 lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
SOLVA en wenst van de diensten van SOLVA gebruik te maken voor de realisatie van het nieuwe
hoofdcommissariaat voor de politiezone.
Eind 2019 werd door de politieraad de opdracht gegeven aan SOLVA voor het opmaken van een
haalbaarheidsstudie voor het nieuwe hoofdcommissariaat.
Thans situeert het dossier zich in een volgende fase waarbij voorgesteld wordt om een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de politiezone Vlaamse Ardennen en SOLVA voor de
realisatie van een nieuw hoofdcommissariaat voor de politiezone Vlaamse Ardennen.
Op basis van deze overeenkomst zal SOLVA het nodige doen om de plannen en uitvoeringsdocumenten
op te stellen, de nieuwe infrastructuur aan te leggen en een nieuwbouw op te richten. De
intercommunale heeft in het verleden reeds dergelijke projecten gerealiseerd en beschikt over de
nodige theoretische expertise en praktische ervaring om de realisatie van dit project tot een goed
einde te brengen.
Het toevertrouwen van de opdracht tot de realisatie van een nieuw politiekantoor heeft tevens als
voordeel dat de eigen administratie niet met deze taken, die toch bijzondere expertise vergen, wordt
bezwaard.
VOORSTEL VAN BESLISSING
SOLVA wordt aangesteld als bouwheer voor de realisatie van een nieuw hoofdcommissariaat voor de
politiezone Vlaamse Ardennen te Oudenaarde.
De samenwerkingsovereenkomst m.b.t. deze aanstelling wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
10. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – polyvalent
medewerker voor de wijkdienst te Oudenaarde.

Voor het goed functioneren van de wijk Oudenaarde, wordt voorgesteld om 1 functie van inspecteur
van politie – polyvalent medewerker voor de wijk Oudenaarde vacant te verklaren, dit ten gevolge
van de mobiliteit van een inspecteur van politie op 1 september 2020 naar CSD Oost-Vlaanderen
SICAD-CIC.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2020-05 :
-

1 functie van inspecteur van politie – polyvalent medewerker – wijk Oudenaarde.

Indien de vacature niet door middel van gewone mobiliteit kan worden ingevuld, zal worden
overgegaan door aanwerving bij aspirantenmobiliteit.
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de
wijk Oudenaarde wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- een officier Operaties aan te wijzen door de Korpschef ;
- een hoofdinspecteur van politie – antennecoördinator aan te wijzen door de Korpschef;
- secretaris : lid van de personeelsdienst.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
11. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – polyvalent
medewerker voor de wijkdienst te Wortegem-Petegem.
Op 5 mei 2020 werd een inspecteur van politie – polyvalent medewerker van de wijkdienst WortegemPetegem op eigen vraag herplaatst naar de functie van polyvalent medewerker interventie in de
hoofdpost te Oudenaarde.
Er werd in eerste instantie een intern bevraging georganiseerd om de openstaande plaats in de
wijkdienst Wortegem-Petegem in te vullen. Niemand heeft zich kandidaat gesteld.
Daarom wordt voorgesteld om de functie van polyvalent medewerker voor de wijkdienst WortegemPetegem vacant te verklaren in de huidige mobiliteitscyclus.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2020-04 :
-

1 functie van inspecteur van politie – polyvalent medewerker – wijkdienst Wortegem-Petegem.

Indien de vacature niet door middel van gewone mobiliteit kan worden ingevuld, zal worden
overgegaan door aanwerving bij aspirantenmobiliteit.
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de
wijkdienst Wortegem-Petegem wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.

Leden :
- een officier Operaties aan te wijzen door de Korpschef ;
- een hoofdinspecteur van politie – antennecoördinator aan te wijzen door de Korpschef;
- secretaris : lid van de personeelsdienst.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
12. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 2 functies van inspecteur van politie – polyvalent
medewerker voor de interventiedienst.
In de personeelsformatie werden per wijk een aantal polyvalente medewerkers ‘wijk’ voorzien. De
laatste jaren dient te worden vastgesteld dat deze functies moeilijk ingevuld raken.
Om tegemoet te komen aan het personeelstekort in de wijken wenst de politiezone een proefproject
op te starten waarbij bepaalde functies van polyvalent medewerker ‘wijk’ omgezet worden naar
polyvalent medewerker ‘interventie’ hoofdpost Oudenaarde.
Er wordt namelijk vastgesteld dat dergelijke functies via de aspirantenmobiliteit vlotter ingevuld
raken omdat de dienst ‘interventie’ deze groep meer aanspreekt.
Anderzijds zal er vanuit de interventiedienst in de hoofdpost personeel ter beschikking worden gesteld
om de wijk te ondersteunen in bepaalde taken.
Momenteel komen 2 functies in aanmerking voor het proefproject : 1 polyvalent medewerker wijk
Wortegem-Petegem en 1 polyvalent medewerker wijk Oudenaarde, dit ten gevolge van een interne
en een externe mobiliteit.
VOORSTEL VAN BESLISSING
De volgende betrekkingen worden door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de
mobiliteitscyclus 2020-05:
-

2 functies van inspecteur van politie – polyvalent medewerker – hoofdcommissariaat te
Oudenaarde – interventiedienst.

Indien de vacature niet door middel van gewone mobiliteit kan worden ingevuld, zal worden
overgegaan door aanwerving bij aspirantenmobiliteit.
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie.
De selectiecommissie voor de vacature van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de
interventiedienst te Oudenaarde wordt vastgesteld als volgt:
Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, Korpschef.
Leden :
- een officier Operaties aan te wijzen door de Korpschef
- een inspecteur van politie – lid interventie aan te wijzen door de korpschef;
- secretaris : lid van de personeelsdienst.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
13. Politieraadsbesluit van 10 december 2019 betreffende het vacant verklaren bij wijze van
mobiliteit van 5 functies van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de
hoofdpost te Oudenaarde : intrekken van 1 vacature.
De politieraad is in zitting van 10 december 2019 overgegaan tot het vacant verklaren bij wijze van
mobiliteit van 5 functies van inspecteur van politie – polyvalent medewerker interventie voor de
hoofdpost te Oudenaarde.

1 van deze vacatures werd inmiddels ingevuld door de herplaatsing van een inspecteur van politie –
polyvalent medewerker in de wijkdienst te Wortegem-Petegem naar de functie van polyvalent
medewerker interventie in de hoofdpost te Oudenaarde.
Daarom wordt voorgesteld om 1 van de 5 hogervermelde vacatures van inspecteur van politie –
polyvalent medewerker interventie voor de hoofdpost te Oudenaarde in te trekken.
VOORSTEL VAN BESLISSING
In het politieraadsbesluit van 10 december 2019 betreffende het vacant verklaren bij wijze van
mobiliteit van 5 functies van inspecteur van politie – polyvalent medewerker voor de hoofdpost te
Oudenaarde wordt 1 vacature ingetrokken.
Goedgekeurd met algemene stemmen.
VRAGENUURTJE
De burgemeester-voorzitter geeft het woord aan de politieraadsleden voor het vragenuurtje.
Achtergelaten voertuigen langs de openbare weg.
Raadslid Xavier Roman vraagt aandacht voor achtergelaten voertuigen langs de openbare weg. Hij
stelt vast dat er meer en meer controles zijn wat uiteraard een goede zaak is in het kader van de
veiligheid voor de burgers. Het aspect ‘veiligheid’ wenst hij in het bijzonder te benadrukken.
Bij een controle vorige week te Kluisbergen werd een wagen langs de kant gezet en in een wielklem
geplaatst
Deze wagen staat er nu reeds bijna 8 dagen langs de openbare weg ( Ronse Baan ).
Dit is geenszins veilig te noemen voor de voorbijrijdende wagens richting Berchemdorp, laat staan in
tijden van herfst en winter waar de zichtbaarheid bij valavond en ’s nachts door het gure weer
aanzienlijk vermindert.
Anderzijds wordt er ook geen signalisatie voorzien onder de vorm van een gevaarsdriehoek of andere
signalisatie om het voertuig aan te duiden.
Het geval te Kluisbergen is geen alleenstaand geval. Het raadslid stelt dit tot zijn ergernis ook vast
op andere plaatsen in de Vlaamse Ardennen.
Daarom stelt het raadslid voor om een procedure uit te werken die van toepassing kan zijn op het
volledige grondgebied van de Vlaamse Ardennen. Bijvoorbeeld onder de vorm van een algemene
richtlijn waarbij auto’s die ter plaatse achterblijven, bij controle onmiddellijk worden afgevoerd bij
een garagehouder op kosten van de bestuurder, dit om de veiligheid te verhogen .
De korpschef antwoordt dat deze probleemstelling niet nieuw is en dat het een inbeslagname van een
voertuig ter plaatse betreft.
Het plaatsen van de wielklem moet voorkomen dat het voertuig opnieuw in het verkeer gebruikt
wordt. Meestal betreft het voertuigen die niet verzekerd zijn.
Deze manier van werken gebeurt in uitvoering van de vigerende parketvoorschriften. Dit betekent dat
het parket ons voorschrijft om de voertuigen ter plaatse in beslag te nemen. Men wil hiermee de
kosten drukken. Immers, bij een takeling zijn er niet alleen de takelkosten, maar ook de
stallingskosten.
De bestuurders van voertuigen die niet verzekerd zijn, kunnen dikwijls de bijkomende kosten ook niet
betalen. De overheid die de takeldienst vordert, draait dus op voor de kosten… .

Bepaalde gemeenten hebben een overeenkomst met de procureur, waarbij de gemeente de regie
overneemt van de takeling en de stalling. De politiezone Vlaamse Ardennen zal deze piste
onderzoeken en een voorstel formuleren aan de bestuurlijke overheden.
Ronde van Vlaanderen.
Er worden door de raadsleden een aantal vragen gesteld omtrent de Ronde van Vlaanderen die in
uitgesteld relais en in bijzondere omstandigheden (COVID) plaatsvindt op zondag 18 oktober.
• Raadslid Brecht Lietaer wijst op de vele maatregelen die naar aanleiding van de editie 2020
genomen worden, zoals het publieksverbod aan start en finish, op hellingen en kasseistroken,
het creëren van veiligheidszones, het verbod op de organisatie van evenementen en bijkomende
commerciële activiteiten, ….
Hij vraagt hierbij hoe zal worden opgetreden tegen de mobilhomes die deze week reeds hun
intrede zullen doen op het parcours ?
De korpschef antwoordt dat er 2 locaties zijn waar mobilhomes kunnen post vatten. Campers
die op andere plaatsen post vatten in de veiligheidszones, zullen verwijderd worden.
• Raadslid Mathieu Mas vraagt hoe zal worden omgegaan met controles op het samentroepen van
toeschouwers ?
De voorzitter antwoordt dat de politie, naast het preventie, extra zal inzetten op controles. Er
zal streng opgetreden worden en indien nodig geverbaliseerd.
Naast de politie worden ook sfeerbeheerders ingezet op cruciale plaatsen om de toegang te
verhinderen of te wijzen op de mondmaskerplicht.
Ook voor wielerliefhebbers die het gebeuren in private sfeer beleven, wordt een krachtig signaal
gegeven om de bubbel van 4 strikt te respecteren.
Iedereen wordt opgeroepen tot de nodige burgerzin.
Vacatures in de politiezone Vlaamse Ardennen.
In de marge van de beslissingen met betrekking tot de vacant verklaringen op deze raad geagendeerd,
vraagt raadslid Luc Vandenabeele of er cijfers bekend zijn omtrent de mobiliteiten vanuit onze zone
naar de andere zones.
De korpschef antwoordt dat de cijfers -in en out- jaarlijks worden weergegeven in het jaarverslag.
De politiezone kent een normaal personeelsverloop en heeft niet te kampen met abnormaal veel
mobiliteiten. Er is eerder een grotere bezorgdheid omtrent de instroom van medewerkers.
Momenteel staan er 5 vacatures open waarvan vermoed wordt dat het zeker een jaar duurt vooraleer
voor deze ingevuld kunnen worden.
Aanpak en communicatie door de politie – bijvoorbeeld bij fietsdiefstallen.
Raadslid Sandy Vermeulen wenst naar aanleiding van verschillende fietsdiefstallen tussen te komen
met betrekking tot de aanpak en communicatie door de lokale politie. Fietsdiefstallen zijn de dag
van vandaag in Oudenaarde schering en inslag. Wekelijks verdwijnen er fietsen. Naar aanleiding van
een recente fietsdiefstal in haar persoonlijke omgeving had het raadslid de vraag gesteld om op de
hoogte te worden gehouden van het gevolg dat hieraan gegeven werd. Ze constateert dat hierbij
geen enkele feedback werd verkregen.
De korpschef antwoordt dat het voor de politieambtenaar steeds wikken en wegen is welke informatie
kan gecommuniceerd worden en welke informatie niet. Wettelijk gezien behoort het tot de
bevoegdheid van het openbaar ministerie om te slachtoffer te informeren. Hiertoe werd het statuut
van ‘benadeelde persoon’ in het leven geroepen. Enkel wie zich hierop beroept, heeft het recht om
door het parket ingelicht te worden in verband met eventuele seponering, de motivering ervan,
behandeling van de zaak in een gerechtelijk onderzoek enz.
Alle aangegeven pistes werden in dit dossier onderzocht. Hiervan werd dan ook verantwoording
afgelegd aan de Procureur.

Uit het debat blijkt dat het fenomeen van de fietsdiefstallen in Oudenaarde een gegeven is dat vele
raadsleden beroert.
De inzet op infrastructurele maatregelen is volgens de raadsleden een adequaat middel in de strijd
tegen deze vorm van criminaliteit.
De korpschef beaamt het effect ervan. Hij refereert hierbij naar het station, alom gekend als hotspot.
Hier wordt inderdaad een dalende trend vastgesteld door het plaatsen van camera’s. Ook algemeen
is er een positieve evolutie waar te nemen in het aantal diefstallen. Tot op heden zijn er voor dit
jaar 53 fietsdiefstallen gemeld, terwijl dat er 2019 ongeveer het dubbele waren.
Borden m.b.t. oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
Raadslid Elisabeth Meuleman komt terug op een eerder gestelde vraag betreffende openbare
oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Aangezien de informatieborden ter signalisatie ervan niet
bindend zijn, wordt vastgesteld dat er nog steeds andere voertuigen (soms voor langere tijd)
geparkeerd staan op deze parkeerplaatsen, waardoor eigenaars van elektrische voertuigen geen
gebruik kunnen maken van deze oplaadpunten.
Het raadslid vraagt hoe en wanneer dit zal worden aangepakt? De voorzitter antwoordt dat de dienst
mobiliteit hiermee bezig is.
De korpschef verduidelijkt dat er in de wegcode weliswaar een en ander geregeld is maar niet met
betrekking tot het laden van elektriciteit en hoe lang je daar mag staan.
Coronacijfers – onderwijs.
Raadslid Elisabeth Meuleman signaleert het nog steeds samentroepen van jongeren aan het station,
in vele gevallen zonder mondmasker. Wordt hier gecontroleerd en opgetreden ?
De voorzitter antwoordt dat de veiligheidscel de mondmaskerplicht heeft ingevoerd in
schoolomgevingen en dit tot aan station.
Er wordt intensief ingezet op het naleven van deze mondmaskerplicht. In eerste instantie worden de
jongeren gesensibiliseerd, maar indien nodig wordt er ook opgetreden met goede resultaten tot
gevolg.
Het valt weliswaar niet te ontkennen de recente invoering van de ‘regel van 4’ de controle opnieuw
moeilijker wordt. Niet in het minst omdat alle scholieren tegelijkertijd de school verlaten.
Overtredingen COVID.
Informatief wordt nog meegegeven dat het aantal processen-verbaal opgesteld n.a.v. COVIDovertredingen momenteel 305 bedraagt.
GEHEIME ZITTING
14. Ontslag van een hoofdinspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen, per 1
juni 2021, ten gevolge van oppensioenstelling.
15. Vrijwillig ontslag van de secretaris van de politieraad en het politiecollege.
16. Aanstelling van een nieuwe secretaris van de politieraad en het politiecollege.
17. Kennisgeving
van
de
benoemingsbesluiten.
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