ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 20 juni 2016 van 19u. tot 20u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:

Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 25 april 2016.
1.
2.

Mobiliteitscyclus 2016/03. Vacant verklaring van 1 betrekking in het operationeel kader.
Instemmen.
Schrijven van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken, algemene inspectie van de
federale en lokale politie van 12 mei 2016 inzake de opdrachtbrief van korpschef Rino Defoor.
Kennisname.

Besloten zitting:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/02. Benoemen.
Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke
partijstelling door de politiezone VLAS.
Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.
Op rust stelling van een CALog-personeelslid. Instemmen.
Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.
Het statutariseren van een personeelslid van het administratief en logistiek kader. Instemmen.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 20 juni 2016

Om 19u. wordt de zitting geopend door voorzitter Vincent Van Quickenborne.
Hij verwelkomt de aanwezigen.
Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick
Jolie, Carol Leleu, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Catherine Matthieu, Marleen
Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens,
Steve Vanneste, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Arne Vandendriessche

Het verslag van de zitting van de politieraad van 25 april 2016, wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.

Voorzitter Van Quickenborne vraagt om conform artikel 97 van de Nieuwe gemeentewet die volgens
artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 van overeenkomstige
toepassing is, volgend punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda van huidige zitting van
de politieraad:
‘ Het statutariseren van een personeelslid van het administratief en logistiek kader. Instemmen.’

Reden van hoogdringendheid.
Het personeelslid waarvan voorgesteld wordt om gestatutariseerd te worden is een medewerker van
de ICT-afdeling en technisch functioneel beheerder, niveau C.
-

Hij bekleedt binnen de politiezone VLAS een sleutelpositie die moeilijk te vervangen is.
Hij beschikt over een uitmuntende technische kennis die hij dagdagelijks aanwendt om het
complex ICT-netwerk van de zone te onderhouden en draaiende te houden.
Hij is een broodnodige schakel bij het ombouwen van het huidige ICT-netwerk naar het
nieuwe ICT-netwerk in het PC3H.
Daarenboven beschikt hij over zeer veel know how wat de politionele zijde van het
cameraproject betreft.

Dit personeelslid heeft een statutaire betrekking aangeboden gekregen in een andere politiezone waar
hij zal op ingaan als hij in onze zone niet gestatutariseerd wordt.
Dit personeelslid zien vertrekken is voor de zone een onmiskenbare stap achteruit want het zal
geruime tijd duren alvorens een nieuw personeelslid op het niveau van betrokkene zal werken.
Betrokkene komt in aanmerking om onmiddellijk gestatutariseerd te worden.
Gehoord de vraag van Steve Vanneste of dit geen precedent schept, of dit structureel zal aangepakt
worden of zal de politieraad dit nog op de agenda krijgen.
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Gehoord de korpschef die verduidelijkt dat het niet uitgesloten is dat dergelijk punt nog op de agenda
zal komen, hij kan niet garanderen dat dit zich niet meer zal herhalen. Dit heeft te maken met de
statutarisering die al lange tijd in de zone hangt.

Alle aanwezige raadsleden gaan akkoord dat bovenvermeld punt wordt toegevoegd aan de agenda
van huidige politieraad.

De zitting eindigt om 20u.
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Openbare zitting 20 juni 2016

1.

Mobiliteitscyclus 2016/03. Vacant verklaring van 1 betrekking in het operationeel kader.
Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick
Jolie, Carol Leleu, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Catherine Matthieu, Marleen
Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens,
Steve Vanneste, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Arne Vandendriessche

Referenties:
-

-

-

-

-

-

-

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten;
het Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart
2001;
de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten;
de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de
politiediensten;
het schrijven van de federale politie d.d. 13 juli 2006 met kenmerk DGP/DPS-2006/33155/A;
het Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de
personeelsleden van de politiediensten;
het protocol nr. 103 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 14 mei 2003;
het protocol nr. 179/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 8 maart
2006;
het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, dat de
minimumnormen voor de lokale politie bepaalt;
het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de
personeelsleden van de lokale politie;
het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening
aan de bevolking te verzekeren;
het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
het Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het
Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiedienst, afgekort UBPOL;
de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve
van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus,
inzonderheid de etappe volgend op de vacant stelling van de ambten en de
kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositie
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-

-

-

regeling betreffende de externe werving van calog-personeel in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve
in het raam van de mobiliteit;
het Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden
van het operationeel kader;
de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie
en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie
van de lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd;
de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de
lopende mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal
vacante betrekkingen;
de nota van de directie ‘personeel’ van 18 mei 2016 met kenmerk PRS/PB/DEC/2398/2016;
de nota van de directie ‘personeel’ van 30 mei 2016 met kenmerk ST/BLD/VEA/2634/2016;
de beslissing van het politiecollege van 3 juni 2016, punt 1;
de beslissing van het politiecollege van 3 juni 2016, punt 2;

Beschrijving:
Op 29 april 2016 heeft hoofdinspecteur Rudy Lagaisse de non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aangevraagd (NAVAP). In de zitting van het politiecollege van 3 juni 2016, punt 1, werd
ingestemd met deze aanvraag.
De heer Lagaisse is tewerkgesteld in de directie Lokale Recherche, meer bepaald in de dienst MIFIN.
Aangezien dit een gespecialiseerde functie is, wordt er voorgesteld om deze functie open te stellen via
de eerstvolgende mobiliteitscyclus 2016/03.
Gehoord raadslid Patrick Jolie die opmerkt dat er in het verleden bij het openstellen van een aantal
vacatures, dit aantal uitgebreid werd. Hij vraagt of er niet beter kan gesteld worden ‘Het openstellen
van betrekkingen in het operationeel kader’ ? Hij verwijst daarbij naar het artikel 7 van onderstaande
te nemen beslissing.
Gehoord de korpschef die verduidelijkt dat het hier gaat om een gespecialiseerde betrekking en het
niet de bedoeling is om meerdere dergelijke betrekkingen open te stellen.
Gehoord raadslid Wouter Allijns;
Gehoord de voorzitter die stelt dat als er vacatures zijn, deze in de politieraad gebracht worden.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
1.1.

om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen:

Art. 1.:
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekking vacant te verklaren:
1 betrekking in het middenkader voor de directie ‘lokale recherche’;

Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekking door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus
2016/03);

5
Verslag zitting politieraad 20 juni 2016

Art.3:
Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het
operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor
een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking
postuleren buiten dit gewest;

Art.4:
Volgende vacant verklaarde betrekking valt onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in
tabel I van bijlage 19 RPPol;
ja

Art.5:
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekking wordt voor volgende
selectiemodaliteit gekozen:
- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie;
- een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol;

Art.6.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het middenkader voor de
directie ‘lokale recherche’, als volgt samen te stellen.
Voorzitter:
CP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies politiezone VLAS, aangewezen door de
korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Dirk BIESBROUCK, directie lokale recherche;
- CP Ruben DEPAEPE, directie operaties;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsdirecteur en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden
aangeduid.

Art.7.;
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, zal ieder vertrek
binnen de lopende mobiliteitscyclus aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig
aantal vacante betrekkingen tot een maximum van 241 fulltime equivalenten in het operationeel kader;

Art.8.;
De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bedieningen kunnen, bij niet-invulling tijdens de
lopende cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet-gespecialiseerde bediening binnen het
totale quotum van de vacant verklaarde bedieningen in hetzelfde kader en vice versa.

Art.9.;
In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit, wordt voor de betrekking in het middenkader voor de
directie ‘lokale recherche’ geen mobiliteitsreserve aangelegd;

6
Verslag zitting politieraad 20 juni 2016

2.

Schrijven van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken, algemene inspectie van
de federale en lokale politie van 12 mei 2016 inzake de opdrachtbrief van korpschef
Rino Defoor. Kennisname.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick
Jolie, Carol Leleu, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Catherine Matthieu, Marleen
Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens,
Steve Vanneste, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Arne Vandendriessche

Referenties:
-

-

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten, meer bepaald artikel 72;
het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten, meer bepaald artikel VII.III.39;
de beslissing van de politieraad van 25 april 2016, punt 4;
de beslissing van het politiecollege van 3 juni 2016, punt 14.2.;

Beschrijving:
De politieraad heeft in haar zitting van 25 april 2016, punt 4, de opdrachtbrief van korpschef Rino
Defoor vastgesteld. Dit volgens artikel VII.III.39 van het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot
regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.
Nog volgens dit artikel dient een kopie van deze opdrachtbrief te worden bezorgd aan de inspecteurgeneraal.
Op 27 april 2016 werd een kopie van de opdracht overgemaakt aan de inspecteur-generaal en op
27 mei 2016 mocht de politiezone VLAS een antwoordbrief ontvangen van de inspecteur-generaal a.i.,
de heer François Adam. In dit schrijven stelt de inspecteur-generaal a.i. dat het hem een genoegen
doet te kunnen vaststellen dat korpschef Rino Defoor de doelstellingen en engagementen van zijn
mandaat samen met de bestuurlijke overheid heeft gevat in een opdrachtbrief. Hij dankt de zone
uitdrukkelijk om het gunstig gevolg dat werd gegeven om deze opdrachtbrief aan zijn diensten over te
maken
Raadslid Patrick Jolie verwijst naar het verslag van de vorige zitting van de politieraad inzake het punt
van de opdrachtbrief. Het is een mooie opdrachtbrief waarbij een aantal goede zaken worden
weerhouden. Toen al heeft raadslid Jolie gevraagd aan de korpschef welke leiderschapsstijl hij er op
na houdt. Raadslid Jolie herhaalt deze vraag nogmaals.
De korpschef repliceert dat als hij zijn leiderschapsstijl moet omschrijven hij een leiderschapsstijl met
lef hanteert, wat ook de commissaris-generaal over hem heeft geconcludeerd.
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Raadslid Catherine Matthieu merkt op dat er enige tijd geleden een verbeterplan werd opgesteld door
commissaris Frank Maes. Zij suggereert dat er misschien eens tijd kan besteed worden aan de
opvolging van dit verbeterplan.
Gehoord de voorzitter die beaamt dat er eens kan nagegaan worden welke de opmerkingen zijn
geweest en wat aan het nieuwe beleid is vooropgesteld in verhouding tot de conclusies van de
integrale audit.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
2.1.

kennis te nemen van het schrijven van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken,
algemene inspectie van de federale en lokale politie van 12 mei 2016 inzake de opdrachtbrief
van korpschef Rino Defoor;

Bijlage:
-

het desbetreffend schrijven;

Mondelinge vragen door de raadsleden.
Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick
Jolie, Carol Leleu, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Catherine Matthieu, Marleen
Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens,
Steve Vanneste, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Arne Vandendriessche

De raad hoort,
Raadslid Patrick Jolie stelt voor, aangezien alle 11 de kandidaten in de mobiliteitscyclus 2016/02
geschikt zijn, om deze allemaal te benoemen in plaats van de nu voorgestelde 4 kandidaten. Er is
duidelijk een kreet naar meer personeelsleden.
De korpschef verduidelijkt dat het de bedoeling is dat de zone met 241 operationele personeelsleden
werkt. Indien we al deze kandidaten aanwerven zal de opmaak van de begroting en de rekening
ontoereikend zijn.
Nog volgens raadslid Jolie kan er nu een correctiebeweging gemaakt worden om te doen wat ons
vanuit de Nationale overheid gevraagd wordt. De zone wordt betoelaagd voor 241 personeelsleden
dus dient het korps tot 241 te worden opgevuld. Dit heeft geen financiële implicaties.
Raadslid Catherine Matthieu merkt op dat er de laatste maanden veel problemen zijn op de E17 naar
Rijsel. Is het nog nodig dat er aan Franse kant zoveel ophoudingen zijn ? Enerzijds komen de mensen
niet meer naar Kortrijk en anderzijds gebeuren er tal van ongevallen. Kan dit niet op een andere
manier ?
De voorzitter verduidelijkt dat een beslissing inzake grenscontrole, een beslissing is die de Fransen
nemen. Door deze grenscontroles is de grenscriminaliteit gedaald. Wat de veiligheid op de E17
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betreft, heeft hij al diverse inspanningen gedaan om deze te verbeteren. Er wordt gedaan wat binnen
onze bevoegdheid ligt.
Op de vraag van Catherine Matthieu waarom er geen grenscontroles in de omgekeerde richting
worden gedaan (als men vanuit Frankrijk België binnenkomt), antwoordt de voorzitter dat dergelijke
controles, indien nodig, gedaan worden bijvoorbeeld onlangs aan de grensovergangen aan onze kust.
Raadslid Maarten Seynaeve verduidelijkt dat hij vorige dinsdag om 19.35u. een aangifte wou doen bij
de politie in de Oude-Vestingsstraat en hij voor een gesloten deur stond. Via de intercom kwam hij dan
bij CIWES terecht.
Hij heeft ook weet van iemand die vorige zaterdag een afspraak had om een aangifte te doen. Deze
persoon belde aan en moest een tijdje wachten. Ondertussen kwam een vrouw die ook aanbelde en
aan de ingang haar hele verhaal uit de doeken moest doen. Uiteindelijk diende zij ook een afspraak te
maken. Toen kwam er een tweede vrouw voor de aangifte van een zedenfeit. Ook zij moest haar
verhaal volledig uit de doeken doen aan de bel zodat iedereen dit kon horen.
Raadslid Seynaeve vraagt dat de politiediensten zouden open blijven zodat mensen hun klacht
kunnen neerleggen. Hij vraagt wanneer het beslist is om de openingsuren terug te schroeven, welke
filosofie zit daarachter ?
De korpschef meldt dat de beslissing inzake het terugschroeven van de openingsuren van het
onthaal genomen is bij het nieuw interventiebeleid. Dit is niet voorgelegd aan de politieraad maar wel
aan het politiecollege. De filosofie is dat we rendabel willen werken en dit na de nodige analyses die
er gemaakt werden.
Iemand die aanbelt komt bij CIWES terecht maar indien nodig kan er steeds een ploeg
binnengeroepen worden. Als dit niet gebeurd is zal de korpschef dit laten onderzoeken.
Raadslid Maarten Seynaeve merkt op dat een oprechte dienstverlening zeer belangrijk is.
De voorzitter verduidelijkt dat als er iets dringends is er een patrouille kan binnengeroepen worden.
Zoniet, dien je terug te komen.
Nog volgens de voorzitter heeft een centrale dispatching heel wat voordelen en hij verwijst naar de
zaak waarbij valsmunters in Tielt konden opgepakt worden dankzij de politionele samenwerking.
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt op welke manier de privacy kan gegarandeerd worden bij het
melden van een zedenfeit.
Het niet kunnen garanderen van volledige privacy heeft te maken met de architectuur van het gebouw,
volgens de korpschef.
Raadslid Maarten Seynaeve heeft in het overzicht van de agendapunten van de zittingen van het
politiecollege gemerkt dat de bespreking van een discussietekst inzake het herschrijven van de
politieverordeningen, werd geagendeerd. Hij vraagt wat de bedoeling is van deze discussietekst en
waarom deze bespreking een aantal keer is uitgesteld.
De burgemeester van Kuurne, Francis Benoit, verduidelijkt dat deze discussietekst vanuit het
gemeentebestuur van Kuurne vertrokken is. De bedoeling is om de politieverordeningen te
actualiseren en aan te passen aan de hogere regelgevingen. De afspraak is dit te bekijken met
Kortrijk, Kuurne en Lendelede.
Het feit dat dit punt verschillende keren werd uitgesteld is omwille van het tijdsgebrek om deze
discussietekst grondig te bespreken.
Raadslid Steve Vanneste vraagt het volgende:
-

meer dan 70% criminele illegalen zijn gekend, over hoeveel personen gaat dit dan ?
hoe verloopt het opsporen ervan, zijn er gestandaardiseerde procedures ?
hoeveel illegalen en illegale criminelen zijn er reeds vertrokken ?
zijn er nieuwe richtlijnen in het kader van de beveiligingsmaatregelen ?

De korpschef belooft boven gevraagde cijfers te bezorgen.
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Hij verduidelijkt dat er geen speciaal team op het fenomeen van criminele illegalen werkt, alle ploegen
werken op dit fenomeen. Men is voor het bestrijden van dit fenomeen met voldoende manschappen.
Wat de procedures betreft, wordt er samengewerkt met de dienst vreemdelingenzaken.
De nieuwe beveiligingsrichtlijnen naar aanleiding van Terro Islam, werden ter kennis gebracht van de
personeelsleden. Men mag de toelating vragen om zijn dienstwapen mee naar huis te nemen.
Wat de beveiliging van de commissariaten betreft, werden er geen nieuwe beveiligingsmaatregelen
genomen.
Raadslid Steve Vanneste vraagt of de punten inzake het lokale niveau, die vermeld staan in het
pamflet dat de vakbonden vóór de zitting van de politieraad hebben uitgedeeld, klopt. Graag had hij
deze punten nu besproken.
De voorzitter belooft daaromtrent een breed debat in de volgende zitting van de politieraad.
Raadslid Patrick Jolie merkt op dat de diensten van de korpschef hem hebben bevestigd dat men per
1 april 2016 nog slechts met 231 FTE zal werken. Hij vraagt om artikel 7 in punt 1, toe te passen,
zijnde het korps opvullen tot 241 FTE.
De korpschef verduidelijkt dat er via de vorige mobiliteitscyclus reeds 11 personeelsleden werden
aangeworven waardoor de zone binnenkort opnieuw boven de 241 personeelsleden zal stijgen.
Steve Vanneste stelt dat de minimale norm 261 is.
De voorzitter verduidelijkt dat de zone voor slechts 241 personeelsleden wordt betaald en dat men
niet mag vergeten dat er ook zware investeringen werden gedaan door de stad in camera’s. Deze
helpen ook de politiemensen bij hun werking, wat men dagdagelijks kan vaststellen.

Besloten zitting 20 juni 2016
3.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/02.
Benoemen.

4.

Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke
partijstelling door de politiezone VLAS.

5.

Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.

6.

Op rust stelling van een CALog-personeelslid. Instemmen.

7.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.

8.

Het statutariseren van een personeelslid van het administratief en logistiek kader.
Instemmen.
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Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 26 september 2016.

De secretaris,
Annelies Verplaetse

De voorzitter,
Vincent Van Quickenborne
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