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Politie.                                                                                                                             
Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor mogelijke fusie tussen de Politiezones 
Brakel, Ronse en Vlaamse Ardennen door middel van een occasionele 
samenaankoop.                                                                                                                
Goedkeuring van het bestek, de raming, de voorwaarden en de wijze van gunnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus.  

˗ De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten. 

˗ De wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten. 

˗ Het KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren. 

˗ Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken. 

˗ Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
˗ De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
˗ De goedkeuring van het Politiecollege van 12 oktober 2020. 
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Feiten/context/motivering 

De schaalvergroting van politiezones is de laatste jaren een veelbesproken issue en werd 
reeds in een aantal politiezones doorgevoerd. 

Na grondig overleg tussen de Burgemeesters en de Korpschefs van de Politiezones 
Vlaamse Ardennen, Ronse en Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm wensen de besturen, op 
een objectieve manier en door beroep te doen op een externe partner, een beeld te krijgen 
van de werking en de profielen van hun eigen politiezones en dit op een vergelijkbare 
manier. 

Zij willen eveneens een kijk op de toekomst krijgen door na te gaan wat een toekomstige 
fusie van de 3 politiezones als resultaat zou kunnen geven. 

In een eerste fase zal aan een dienstverlener gevraagd worden om per politiezone :  
A) Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm 
B) Politiezone Ronse 
C) Politiezone Vlaamse Ardennen  
een doorgedreven en alomvattende profielanalyse te maken. 

Elke zone heeft zijn specifieke werking, processen, cultuur en karakteristieken die in kaart 
moeten worden gebracht en geanalyseerd. 

Na evaluatie van de huidige situatie in de zones, na de verschillende processen in kaart te 
hebben gebracht van de respectievelijke politiezones en de nodige gesprekken te hebben 
gevoerd in fase 1, dienen ook alle opportuniteiten verder onderzocht te worden en 
samengekoppeld om finaal te komen tot concrete mogelijke nieuwe organisatiemodellen / 
algemeen fusieprofiel(en) mét financiële studie van de impact van de mogelijke 
samensmelting van de 3 voornoemde politiezones. 

De gevraagde profielanalyses, visies en strategieën dienen uitgewerkt te worden en in een 
overzichtelijk, resultaatsgericht en pragmatisch rapport te worden weergegeven. 

Er voorgesteld wordt dat de Politiezone Vlaamse Ardennen optreedt als “opdrachthouder” 
van deze overheidsopdracht tot “occasionele aankoop” waarbij een financiële regeling wordt 
uitgewerkt waarbij elke zone 1/3 van de kosten van de uiteindelijke factuur voor zijn rekening 
zal nemen. 

De Politiezone Vlaamse Ardennen zal zich engageren tot betaling van de volledige factuur 
en vervolgens de terugvordering doen van telkens 1/3 van de factuur aan de Politiezone 
Ronse en de Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm. 

De opdracht wordt uitvoerig beschreven in het bestek in bijlage betreffende de 
haalbaarheidsstudie naar een mogelijke fusie van de Politiezones Brakel-Horebeke-
Maarkedal-Zwalm, Ronse en Vlaamse Ardennen. 

De kostprijs voor de opmaak van deze haalbaarheidsstudie wordt geraamd op 75.000 EUR 
inclusief BTW. 

Deze opdracht zal door het politiecollege van de Politiezone Vlaamse Ardennen gegund 
worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na prijsvraag bij 3 
dienstverleners.  

De evaluatie van de bestekken zal gebeuren in overleg met vertegenwoordigers van de 
Politiezone Ronse en de Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm. 

De nodige kredieten worden voorzien op de gewone dienst van de politiebegroting 2021, 
artikel nummer 330/122-02. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Door middel van een occasionele samenaankoop wordt overgegaan tot het uitvoeren van 
een haalbaarheidsstudie tot mogelijke fusie tussen de Politiezones Brakel-Horebeke-
Maarkedal-Zwalm, Ronse en Vlaamse Ardennen. 
Het bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp : haalbaarheidsstudie 
naar een mogelijke fusie van de Politiezones Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm, Ronse en 
Vlaamse Ardennen en de raming ten bedrage van 75.000 EUR inclusief btw worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De Politiezone Vlaamse Ardennen zal optreden als opdrachtgever van deze occasionele 
samenaankoop voor de 3 voormelde politiezones, waarbij elke politiezone 1/3 van de kosten 
ten laste neemt met een maximum van elk 25.000 EUR inclusief btw. 
De Politiezone Vlaamse Ardennen zal na ontvangst van de factu(ur)r(en) overgaan tot 
volledige betaling met terugvordering van 1/3 van de kosten aan de PZ Brakel-Horebeke-
Maarkedal-Zwalm en de PZ Ronse. 
Artikel 3:  
Deze opdracht zal door het Politiecollege gegund worden na de organisatie van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij een prijsvraag wordt gericht aan 
de volgende dienstverleners : 

˗ NMI bv - Zeelstraat 5 - 9690 Zulzeke 
˗ Idea Consult – Jozef II Straat 40 bus A – 1000 Brussel (cfr fusiestudie Kruisem) 
˗ Universiteit Gent - Prof. dr. Jelle Janssens – Docent Strafrecht en Criminologie –  

Universiteitsstraat 4 – 9000 Gent. 
Artikel 4:  
De opdracht zal gefinancierd worden met de kredieten voorzien op de gewone dienst van de 
politiebegroting 2021, artikelnummer 330/122-02. 
Artikel 5:  
Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 
WGP en zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Paul Carteus 
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