BEKENDMAKING

Deinze, 17 juni 2019

De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 juni 2019.
De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het
publiek van 18 juni 2019 tot en met 28 juni 2019 in de gemeentehuizen. Deze lijst kan
eveneens worden geraadpleegd op de websites van de gemeenten en de politiezone.
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Kennisname koninklijk besluit – aanwijzing voor het mandaat van korpschef van de lokale
politie van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem
Aanvaarden ontslag hoofdinspecteur van politie
Benoeming 2 basiskaders, directie Operaties, Contactteam
Contractuele aanstelling 1 Calog Niv A, directie Ondersteuning, dienst Logistiek &
Financiën – tijdelijke en bijzondere opdracht
Wijzigen beslissing politieraad PZ Deinze-Zulte – benoeming 2 basiskaders, directie
Operaties, dienst Interventie Deinze
Kennisname beslissing politiecollege – interne mobiliteit – benoeming 4 basiskaders,
directie Operaties, dienst Lokale Recherche
Kennisname beslissing politiecollege – interne mobiliteit – benoeming 1 Calog Niv A,
directie Ondersteuning, diensthoofd Personeel
Kennisname beslissing politiecollege – interne mobiliteit – benoeming 1 Calog Niv A,
directie BBO, Beleidteam, communicatieadviseur
Kennisname beslissing politiecollege – benoeming 8 basiskaders, directie Operaties,
dienst Interventie Deinze
Kennisname beslissing politiecollege – benoeming 1 Calog Niv C, directie Operaties,
dienst Wijkwerking Zomergem
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Kennisname beslissing politiecollege – contractuele aanstelling 1 Calog Niv C, directie
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Aanvaarden ontslag onderhoudspersoneelslid
Vacant verklaren ½ bediening Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek &
Financiën, onderhoudspersoneelslid
Kennisname beslissing politiecollege - contractuele aanstelling 1 halftijdse Calog Niv D,
directie Ondersteuning, dienst Logistiek & Financiën, onderhoudspersoneelslid
Contractuele aanstelling 1 halftijdse Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek
& Financiën, onderhoudspersoneelslid

OPENBARE ZITTING
1.

KENNISNAME ONTSLAG LID POLITIERAAD

De politieraad neemt kennis van het ontslag van de heer Jeroen Van Acker als lid van de
politieraad en de beslissing van het besluit van de Deputatie dd. 23 mei 2019 waarbij de
verkiezing van de heer Dirk De Poorter als lid voor de politieraad van de politiezone DeinzeZulte-Lievegem wordt geldig verklaard.
2.

EEDAFLEGGING 2 LEDEN POLITIERAAD

De voorzitter verzoekt mevrouw Annie Mervillie en de heer Dirk De Poorter de eed voor hem af
te leggen, waaraan zij, ieder afzonderlijk, voldoen. Na deze eedaflegging worden deze leden
van de politieraad aangesteld verklaard in hun functie.
3.

GOEDKEUREN JAARREKENING/EINDREKENING 2018 PZ DEINZE-ZULTE

De jaarrekening 2018 van de politiezone Deinze-Zulte wordt afgesloten met:
−
−
−
−

Een positief begrotingsresultaat gewone dienst van 1.151.187,62 euro;
Een begrotingsresultaat buitengewone dienst van 0,00 euro;
Een positief boekhoudkundig resultaat gewone dienst van 1.160.617,49 euro;
Een positief boekhoudkundig resultaat buitengewone dienst van 68.890,01 euro.

De balans per 31 december 2018 wordt vastgesteld in activa en passiva op 12.664.169,11 euro.
De resultatenrekening voor 2018 wordt afgesloten met een kostentotaal van 9.048.924,13 euro,
met een opbrengstentotaal van 9.730.800,89 euro en een positief resultaat van het boekjaar
van 681.876,76 euro.
De jaarrekening 2018 van de politiezone Deinze-Zulte geldt eveneens als eindrekening van de
politiezone Deinze-Zulte.
4.

GOEDKEUREN JAARREKENING/EINDREKENING 2018 PZ LOWAZONE

De jaarrekening 2018 van de politiezone Lowazone wordt afgesloten met:
−
−
−
−

Een positief begrotingsresultaat gewone dienst van 956.861,50 euro;
Een begrotingsresultaat buitengewone dienst van 0,00 euro;
Een positief boekhoudkundig resultaat gewone dienst van 962.356,84 euro;
Een positief boekhoudkundig resultaat buitengewone dienst van 74.779,82 euro.

De balans per 31 december 2018 wordt vastgesteld in activa en passiva op 4.436.565,19 euro.
De resultatenrekening voor 2018 wordt afgesloten met een kostentotaal van 7.319.829,31 euro,
met een opbrengstentotaal van 5.806.290,32 euro en een negatief resultaat van het boekjaar
van 1.513.538,99 euro.
De jaarrekening 2018 van de politiezone Lowazone geldt eveneens als eindrekening van de
politiezone Lowazone.

5.

GOEDKEUREN EINDREKENINGEN BIJZONDER REKENPLICHTIGEN PZ DEINZEZULTE EN PZ LOWAZONE

De eindrekeningen van de bijzonder rekenplichtigen van de politiezones Deinze-Zulte en
Lowazone – zoals aanvaard door de waarnemend bijzonder rekenplichtige van de politiezone
Deinze-Zulte-Lievegem - worden goedgekeurd.
6.

GOEDKEUREN BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1/2019

De gewone begroting wordt, overeenkomstig de toelichtingen in bijgaande tabel, gewijzigd en
de nieuwe uitkomst van de begroting 2019 wordt als volgt vastgesteld:
− In ontvangsten voor de som van
− In uitgaven voor de som van
− Waaruit een saldo volgt van

17.613.514,00 euro
17.613.514,00 euro
0,00 euro

De buitengewone begroting wordt, overeenkomstig de toelichtingen in bijgaande tabel,
gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting 2019 wordt als volgt vastgesteld:
− In ontvangsten voor de som van
− In uitgaven voor de som van
− Waaruit een saldo volgt van
7.

1.441.000,00 euro
1.441.000,00 euro
0,00 euro

KENNISNAME PROCES-VERBAAL VERIFICATIE KAS BIJZONDER REKENPLICHTIGE

Overeenkomstig artikel 131 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet (van toepassing op de lokale
politie ingevolge artikel 34 van de Wet op de geïntegreerde politie) heeft het politiecollege de
kas van de bijzonder rekenplichtige geverifieerd. De politieraad neemt kennis van het procesverbaal van deze verificatie.
8.

GOEDKEUREN BESTEK NR. PR1/2019 – AANKOOP VERKEERSPARKA’S

De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van verkeersparka’s ten behoeve
van alle operationele personeelsleden met een totale indicatieve raming van 87.500,00 euro
inclusief btw.
Het politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te gunnen na onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking volgens het bestek Nr. PR1/2019 voor de aankoop van
verkeersparka’s.
9.

GOEDKEUREN VERVANGING/UITBREIDING TELEFOONCENTRALE

De politieraad beslist principieel over te gaan tot de uitbreiding van de bestaande digitale
telefooncentrale van de vroegere politiezone Lowazone (ter vervanging van de bestaande
analoge telefooncentrale van de vroegere politiezone Deinze-Zulte) met een totale indicatieve
raming van 35.000,00 euro inclusief btw.
Het politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te gunnen na onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

10.

GOEDKEUREN AANKOOP 4 ELEKTRISCHE DIENSTVOERTUIGEN

De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van 4 elektrische dienstvoertuigen
met een totale indicatieve raming van 240.000,00 euro inclusief btw.
Het politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te gunnen volgens de raamovereenkomst
2016/HFB/OA/32615 van de Vlaamse Overheid voor levering van elektrische voertuigen.
11.

GOEDKEUREN AANKOOP VASTE ANPR

De politieraad beslist principieel over te gaan tot de aankoop van vaste ANPR (4 bijkomende
locaties) met een totale indicatieve raming van 200.000,00 euro inclusief btw.
Het politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te gunnen volgens de meerjarige
raamovereenkomst Procurement 2017 R3 043 van leveringen voor de aankoop en installatie
van automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde
politie.
12.

GOEDKEUREN VERVANGING VASTE ANPR

De politieraad beslist principieel over te gaan tot de vervanging van vaste ANPR
(3 verplaatsingen sites en 4 vervangingen camera’s) met een totale indicatieve raming van
210.000,00 euro inclusief btw.
Het politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te gunnen volgens de meerjarige
raamovereenkomst Procurement 2017 R3 043 van leveringen voor de aankoop en installatie
van automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde
politie.
13.

GOEDKEUREN VERVANGING DIENSTWAPENS

De politieraad beslist principieel over te gaan tot de vervanging van de dienstwapens van de
vroegere politiezone Lowazone met een totale indicatieve raming van 40.000,00 euro inclusief
btw.
Het politiecollege wordt gemachtigd deze aankoop te gunnen volgens de raamovereenkomst
DGS/DSA 2010 R3 112.
14.

VACANT VERKLAREN
BEHEERDER

1

BEDIENING

MIDDENKADER,

DIRECTIE BBO,

De bediening middenkader, directie BBO, APO-beheerder, wordt vacant verklaard.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.

APO-

15.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING MIDDENKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST
WIJKWERKING ZOMERGEM

De bediening middenkader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Zomergem, wordt vacant
verklaard.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.
16.

VACANT VERKLAREN 2 BEDIENINGEN BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES,
DIENST INTERVENTIE DEINZE

2 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Deinze, worden vacant
verklaard, waarbij voor één bediening de opschortende voorwaarde wordt voorzien dat
inspecteur van politie Jens Michels wordt benoemd in het door hem gesolliciteerde ambt in het
kader van de mobiliteitscyclus 2019-02 en hij dit ambt ook effectief opneemt.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zullen deze vacante bedieningen basiskader, directie
Operaties, dienst Interventie Deinze, vacant worden verklaard in het raam van de aan de
aspiranten-inspecteur voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding
wordt georganiseerd. Indien de vacante bedieningen alsnog niet worden ingevuld, zullen die op
grond van artikel VI.II.4ter RPPol via een ambsthalve aanwijzing door de Minister van
Binnenlandse Zaken worden ingevuld.
17.

VACANT VERKLAREN 5 BEDIENINGEN BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES,
DIENST INTERVENTIE LIEVEGEM

5 bedieningen basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, worden vacant
verklaard, onder de opschortende voorwaarde dat eerste inspecteurs van politie Marc
Braeckman, Tom De Jaeger, Mario De Zutter, Piet Van De Keere en inspecteur van politie Kim
Surmont worden benoemd in het door hen gesolliciteerde ambt in het kader van de
mobiliteitscyclus 2019-02 of het erratum aan deze mobiliteitscyclus en zij dit ambt ook effectief
opnemen.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties,
dienst Wijkwerking Waarschoot, vacant worden verklaard in het raam van de aan de
aspiranten-inspecteur voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding
wordt georganiseerd. Indien de vacante bediening alsnog niet wordt ingevuld, zal die op grond
van artikel VI.II.4ter RPPol via een ambsthalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse
Zaken worden ingevuld.

18.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST
WIJKWERKING DEINZE

De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze, wordt vacant verklaard,
onder de opschortende voorwaarde dat inspecteur van politie Annelies Cornelis wordt benoemd
in het door haar gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-02 en zij dit
ambt ook effectief opneemt.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties,
dienst Wijkwerking Deinze, vacant worden verklaard in het raam van de aan de aspiranteninspecteur voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt
georganiseerd. Indien de vacante bediening alsnog niet wordt ingevuld, zal die op grond van
artikel VI.II.4ter RPPol via een ambsthalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken
worden ingevuld.
19.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST
WIJKWERKING NEVELE

De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Nevele, wordt vacant verklaard.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties,
dienst Wijkwerking Nevele, vacant worden verklaard in het raam van de aan de aspiranteninspecteur voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt
georganiseerd. Indien de vacante bediening alsnog niet wordt ingevuld, zal die op grond van
artikel VI.II.4ter RPPol via een ambsthalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken
worden ingevuld.
20.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST
WIJKWERKING WAARSCHOOT

De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Deinze, wordt vacant verklaard,
onder de opschortende voorwaarde dat inspecteur van politie Jens Janssens wordt benoemd in
het door hem gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-02 en hij dit ambt
ook effectief opneemt.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties,
dienst Wijkwerking Waarschoot, vacant worden verklaard in het raam van de aan de
aspiranten-inspecteur voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding

wordt georganiseerd. Indien de vacante bediening alsnog niet wordt ingevuld, zal die op grond
van artikel VI.II.4ter RPPol via een ambsthalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse
Zaken worden ingevuld.
21.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST
WIJKWERKING ZOMERGEM

De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Zomergem, wordt vacant
verklaard.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties,
dienst Wijkwerking Waarschoot, vacant worden verklaard in het raam van de aan de
aspiranten-inspecteur voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding
wordt georganiseerd. Indien de vacante bediening alsnog niet wordt ingevuld, zal die op grond
van artikel VI.II.4ter RPPol via een ambsthalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse
Zaken worden ingevuld.
22.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST
WIJKWERKING ZULTE

De bediening basiskader, directie Operaties, dienst Wijkwerking Zulte, wordt vacant verklaard,
onder de opschortende voorwaarde dat inspecteur van politie Angie Deweer wordt benoemd in
het door haar gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-02 en zij dit ambt
ook effectief opneemt.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.
Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal deze vacante bediening basiskader, directie Operaties,
dienst Wijkwerking Deinze, vacant worden verklaard in het raam van de aan de aspiranteninspecteur voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt
georganiseerd. Indien de vacante bediening alsnog niet wordt ingevuld, zal die op grond van
artikel VI.II.4ter RPPol via een ambsthalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken
worden ingevuld.
23.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG
INFORMATICATEAM, SYSTEEMBEHEERDER

NIV

A,

DIRECTIE

BBO,

De bediening Calog Niv A, directie BBO, Informaticateam, systeembeheerder, wordt vacant
verklaard.
De selectieprocedure wordt vastgesteld als volgt:
− In een eerste fase wordt de vacante bediening gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2019-03;

− Indien de mobiliteitscyclus 2019-03 geen geschikte kandidaat oplevert, wordt in een tweede
fase overgegaan tot de externe statutaire rekrutering, waarbij de bediening zal worden
gepubliceerd op de website www.jobpol.be.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Cognitieve proef en persoonlijkheidsproef federale politie (enkel tweede fase);
− Theoretische proef + computerproef (enkel tweede fase);
− Het organiseren van een assessment. Voorafgaand aan het assessment organiseert het
assessmentbureau verkennende gesprekken die eliminerend werken. Na deze verkennende
gesprekken kunnen maximum 3 kandidaten deelnemen aan het assessment (eerste en
tweede fase);
− Het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie (eerste en tweede fase).
24.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG
INFORMATICATEAM, FUNCTIONEEL BEHEERDER

NIV

B,

DIRECTIE

BBO,

De bediening Calog Niv B, directie BBO, Informaticateam, functioneel beheerder, wordt vacant
verklaard.
De selectieprocedure wordt vastgesteld als volgt:
− In een eerste fase wordt de vacante bediening gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2019-03;
− Indien de mobiliteitscyclus 2019-03 geen geschikte kandidaat oplevert, wordt in een tweede
fase overgegaan tot de externe statutaire rekrutering, waarbij de bediening zal worden
gepubliceerd op de website www.jobpol.be.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Cognitieve proef en persoonlijkheidsproef federale politie (enkel tweede fase);
− Theoretische proef + computerproef (enkel tweede fase);
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten (eerste en
tweede fase).
25.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG NIV C,
INFORMATICATEAM, ASSISTENT FUNCTIONEEL BEHEERDER

DIRECTIE

BBO,

De bediening Calog Niv C, directie BBO, Informaticateam, assistent functioneel beheerder,
wordt vacant verklaard, onder de opschortende voorwaarde dat eerste assistent Tommy
Ysenbaert wordt benoemd in het door hem gesolliciteerde ambt in het kader van de
mobiliteitscyclus 2019-02 en hij dit ambt ook effectief opneemt.
De selectieprocedure wordt vastgesteld als volgt:
− In een eerste fase wordt de vacante bediening gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2019-03;
− Indien de mobiliteitscyclus 2019-03 geen geschikte kandidaat oplevert, wordt in een tweede
fase overgegaan tot de externe statutaire rekrutering, waarbij de bediening zal worden
gepubliceerd op de website www.jobpol.be.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:

− Cognitieve proef en persoonlijkheidsproef federale politie (enkel tweede fase);
− Theoretische proef + computerproef (enkel tweede fase);
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten (eerste en
tweede fase).
26.

VACANT VERKLAREN 1 BEDIENING CALOG NIV C, DIRECTIE BBO, SECRETARIAAT

De bediening Calog Niv C, directie BBO, Secretariaat, wordt vacant verklaard, onder de
opschortende voorwaarde dat eerste assistente An Strubbe wordt benoemd in het door haar
gesolliciteerde ambt in het kader van de mobiliteitscyclus 2019-02 en zij dit ambt ook effectief
opneemt.
De selectieprocedure wordt vastgesteld als volgt:
− In een eerste fase wordt de vacante bediening gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2019-03;
− Indien de mobiliteitscyclus 2019-03 geen geschikte kandidaat oplevert, wordt in een tweede
fase overgegaan tot de externe statutaire rekrutering, waarbij de bediening zal worden
gepubliceerd op de website www.jobpol.be.
De wijze van selectie wordt vastgelegd als volgt:
− Cognitieve proef en persoonlijkheidsproef federale politie (enkel tweede fase);
− Theoretische proef + computerproef (enkel tweede fase);
− Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten (eerste en
tweede fase).
27.

WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD PZ LOWAZONE – VACANT VERKLAREN
1 BEDIENING BASISKADER, DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE
LIEVEGEM

Aan de beslissing van de politieraad van de politiezone Lowazone dd. 24 oktober 2018 wordt
volgend artikel toegevoegd:
“Art. 2: Na een vruchteloze mobiliteitsronde zal de vacante bediening basiskader, directie
Operaties, dienst Interventie Lievegem, ter vervanging van inspecteur van politie Bart Clauws,
vacant worden verklaard in het raam van de aan de aspiranten-inspecteur voorbehouden
mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt georganiseerd. Indien de vacante
bediening alsnog niet wordt ingevuld, zal die op grond van artikel VI.II.4ter RPPol via een
ambsthalve aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken worden ingevuld.”
28.

BEKRACHTIGEN BESLISSING POLITIECOLLEGE – VACANT VERKLAREN
1 CONTRACTUELE BEDIENING CALOG NIV A, DIRECTIE ONDERSTEUNING, DIENST
LOGISTIEK & FINANCIËN – TIJDELIJKE EN BIJZONDERE OPDRACHT

De beslissing van het politiecollege dd. 8 mei 2019 - waarbij de contractuele bediening Calog
Niv A, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & Financiën, wordt vacant verklaard als tijdelijke
en bijzondere opdracht voor de bepaalde duur van 1 jaar – wordt bekrachtigd.

OPENBARE ZITTING – BIJ HOOGDRINGENDHEID
1.

KENNISNAME BRIEF GOUVERNEUR – FEDERAAL ADMINISTRATIEF TOEZICHT
JAARREKENING 2017 PZ LOWAZONE

De politieraad neemt kennis van de brief van de Gouverneur betreffende de goedkeuring van de
jaarrekening 2017 van de politiezone Lowazone in het kader van het federaal administratief
toezicht.
2.

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT PZ DEINZE-ZULTE-LIEVEGEM

De politieraad brengt een positief advies uit over de intentie van de stad Deinze, de gemeente
Zulte en de gemeente Lievegem om een identiek algemeen politiereglement op te stellen voor
de volledige politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

GEHEIME ZITTING
29.

KENNISNAME KONINKLIJK BESLUIT – AANWIJZING VOOR HET MANDAAT VAN
KORPSCHEF VAN DE LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DEINZE-ZULTELIEVEGEM

De politieraad neemt kennis van het koninklijk besluit dd. 2 mei 2019 waarbij eerste
hoofdcommissaris van politie Benny Van Wabeke wordt aangewezen voor een termijn van vijf
jaar voor het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone Deinze-ZulteLievegem.
30.

AANVAARDEN ONTSLAG HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE

Het ontslag als hoofdinspecteur van politie, aangeboden door de heer Hans Crommelynck,
geboren op 11 december 1959, en wonende te 9870 Zulte, Aertstraat 18, wordt aanvaard met
ingang van 1 januari 2020.
31.

BENOEMING 2 BASISKADERS, DIRECTIE OPERATIES, CONTACTTEAM

De heren Thomas De Stercke en Victor Willems worden op datum van 1 oktober 2019 benoemd
tot het basiskader, directie Operaties, Contactteam, onder de opschortende voorwaarde dat zij
in eerste of in tweede zittijd slagen voor hun huidige basisopleiding tot inspecteur van politie.
32.

CONTRACTUELE AANSTELLING 1 CALOG NIV A, DIRECTIE ONDERSTEUNING,
DIENST LOGISTIEK & FINANCIËN – TIJDELIJKE EN BIJZONDERE OPDRACHT

Aan mevrouw Florence Cools wordt voor de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli
2020 een contract van bepaalde duur aangeboden voor de tijdelijke en bijzondere opdracht
Calog Niv A, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & Financiën.

33.

WIJZIGEN BESLISSING POLITIERAAD PZ DEINZE-ZULTE – BENOEMING
2 BASISKADERS, DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE DEINZE

Artikel 1 van de beslissing van de politieraad van de politiezone Deinze-Zulte dd. 12 december
2018 m.b.t. de benoeming van 2 basiskaders, directie Operaties, dienst Interventie, wordt als
volgt gewijzigd:
“Mevrouw Laurence Derie wordt op datum van 1 juni 2019 benoemd tot het basiskader, directie
Operaties, dienst Interventie, binnen de politiezone Deinze-Zulte.”
34.

KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – INTERNE MOBILITEIT – BENOEMING
4 BASISKADERS, DIRECTIE OPERATIES, DIENST LOKALE RECHERCHE

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 27 februari 2019
waarbij inspecteurs van politie Jeroen Cornelis, Liesbet Debevere, Dave Schoonjans en Nele
Van De Walle worden benoemd tot het basiskader, directie Operaties, dienst Lokale Recherche.
35.

KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – INTERNE MOBILITEIT – BENOEMING
1 CALOG NIV A, DIRECTIE ONDERSTEUNING, DIENSTHOOFD PERSONEEL

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 27 februari 2019
waarbij mevrouw Véronique Balcaen wordt benoemd tot Calog Niv A, directie Ondersteuning,
diensthoofd Personeel.
36.

KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – INTERNE MOBILITEIT – BENOEMING
1 CALOG NIV A, DIRECTIE BBO, BELEIDTEAM, COMMUNICATIEADVISEUR

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 27 februari 2019
waarbij mevrouw Julie Van den Heede wordt benoemd tot Calog Niv A, directie BBO,
Beleidteam, communicatieadviseur.
37.

KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – BENOEMING 8 BASISKADERS,
DIRECTIE OPERATIES, DIENST INTERVENTIE DEINZE

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 22 maart 2019 waarbij
aspirant-inspecteurs van politie Giel Ballegheer, Arne Braem, Gaëtan Bouche, Diego De Blaere,
Kimberley De Rycke, Shauny Flement, Michiel Lievens en Maarten Van Thuyne worden
benoemd tot het basiskader, directie Operaties, dienst Interventie Lievegem, onder de
opschortende voorwaarde dat zij in eerste of in tweede zittijd slagen voor hun huidige
basisopleiding tot inspecteur van politie.
38.

KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – BENOEMING 1 CALOG NIV C,
DIRECTIE OPERATIES, DIENST WIJKWERKING ZOMERGEM

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 24 april 2019 waarbij
mevrouw Lovely Decoene wordt benoemd tot Calog Niv C, directie Operaties, dienst
Wijkwerking Zomergem.

39.

KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE - CONTRACTUELE AANSTELLING
1 HALFTIJDSE CALOG NIV C, DIRECTIE ONDERSTEUNING, DIENST LOGISTIEK &
FINANCIËN, VERVANGINGSOVEREENKOMST

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 27 februari 2019
waarbij aan mevrouw Fanny Deruytere een halftijds contract van onbepaalde duur wordt
aangeboden als Calog Niv C, directie Ondersteuning, dienst Logistiek & Financiën, ter
vervanging van assistente Marleen Vandaele.
40.

KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – CONTRACTUELE AANSTELLING
1 CALOG
NIV C,
DIRECTIE
OPERATIES,
CONTACTTEAM,
VERVANGINGSOVEREENKOMST

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 24 april 2019 waarbij
aan mevrouw Elien Imant een voltijds contract van onbepaalde duur wordt aangeboden als
Calog Niv C, directie Operaties, Contactteam, ter vervanging van assistente Sofie Valcks.
41.

KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – CONTRACTUELE AANSTELLING
4 JOBSTUDENTEN

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 22 maart 2019 waarbij
mevrouw Ruth Baeyens, de heer Thomas Bruyneel, mevrouw Joyce Marijsse en mevrouw
Manon Martens worden aangesteld als jobstudent binnen de politiezone Deinze-ZulteLievegem.

GEHEIME ZITTING – BIJ HOOGDRINGENDHEID
1.

AANVAARDEN ONTSLAG ONDERHOUDSPERSONEELSLID

Het ontslag als onderhoudspersoneelslid, aangeboden door mevrouw Christina Meerschman,
wordt aanvaard met ingang van 1 juli 2019.
2.

VACANT VERKLAREN ½ BEDIENING CALOG NIV D, DIRECTIE ONDERSTEUNING,
DIENST LOGISTIEK & FINANCIÊN

De contractuele halftijdse bediening Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek &
Financiën, onderhoudspersoneelslid (19/38), wordt vacant verklaard. De politieraad beslist de
contractuele aanstelling in deze bij hoogdringendheid te behandelen op haar zitting dd. 17 juni
2019, op basis van de gevoerde selectieprocedure voor een zelfde halftijdse bediening Calog
Niv D conform de beslissing van de politieraad dd. 19 februari 2019.
3.

KENNISNAME BESLISSING POLITIECOLLEGE – CONTRACTUELE AANSTELLING
1 HALFTIJDSE CALOG NIV D, DIRECTIE ONDERSTEUNING, DIENST LOGISTIEK &
FINANCIÊN, ONDERHOUDSPERSONEELSLID

De politieraad neemt kennis van de beslissing van het politiecollege dd. 17 juni 2017 waarbij
aan mevrouw Peggy Hendrycks met ingang van 1 juli 2019 een halftijds contract van
onbepaalde duur (19/38) wordt aangeboden als Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst
Logistiek & Financiën, onderhoudspersoneelslid.

4.

CONTRACTUELE AANSTELLING 1 HALFTIJDSE CALOG NIV D, DIRECTIE
ONDERSTEUNING,
DIENST
LOGISTIEK
&
FINANCIÊN,
ONDERHOUDSPERSONEELSLID

Aan mevrouw Sabine Van Meulecom wordt met ingang van 1 juli 2019 een halftijds contract van
onbepaalde duur (19/38) aangeboden als Calog Niv D, directie Ondersteuning, dienst Logistiek
& Financiën, onderhoudspersoneelslid.

