ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
woensdag 26 april 2017 van 19u. tot 19.50u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 27 maart 2017.
1.

Punten tot toevoeging aan de agenda van politieraadslid Patrick Jolie.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met betrekking
tot het vast weddegedeelte. Instemmen.
Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met betrekking
tot het extra-wettelijk weddegedeelte. Instemmen.
Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2017/01. Benoemen.
Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.
Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.
Op rust stelling om medische redenen van een agent van politie. Instemmen.
Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting woensdag 26 april 2017

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: Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie, Carol Leleu, Lieven
Lybeer, Liesbet Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Pieter Soens,
Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Wouter Allijns, Wout Maddens en Axel Weydts
Afwezig: Steve Vanneste

De voorzitter meldt dat politieraadslid Patrick Jolie twee punten heeft ingediend tot toevoeging aan de agenda
van huidige zitting van de politieraad.
Deze punten zullen besproken worden onder punt 1.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 27 maart 2017, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

De zitting eindigt om 19.50u.
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Openbare zitting woensdag 26 april 2017
Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie, Carol Leleu, Lieven
Lybeer, Liesbet Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Maarten Seynaeve, Johan
Schietgat, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Wouter Allijns, Wout Maddens en Axel Weydts
Afwezig: Steve Vanneste

1.

Punten tot toevoeging aan de agenda van raadslid Patrick Jolie.

Conform artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de politieraad van de politiezone VLAS zijn
onderstaande punten tot toevoeging aan de agenda binnen gekomen van raadslid Patrick Jolie.

1.a.

Aanbod aangeland perceel aan de site PC3H.

De politiezone VLAS mocht onderstaand punt tot toevoeging aan de agenda ontvangen van raadslid Patrick
Jolie:
‘Op de informatievergadering met de buurt in november 2016 stelde een buurtbewoner voor om een perceel
grond te verkopen aan de politiezone. Uiteraard is dit een mogelijkse opportuniteit.
Wat is de stand van zaken van het dossier op en nadat het in het politiecollege kwam einde maart?
Waartoe zou dit perceel dienen gezien het concept van het PC3H-project?
Wat zijn de financiële en eventueel andere implicaties?’
Raadslid Patrick Jolie was de mening toegedaan dat het huidige concept een totaalconcept was. Enkel de lokale
politieposten Kuurne en Lendelede zouden behouden blijven. Waarvoor moet het aanpalend perceel grond,
dat zou aangekocht worden, dienen en wat zijn de financiële implicaties.
De korpschef repliceert als volgt:
Momenteel wordt er gewacht op het schattingsverslag;
Het aankopen van dit perceel wijzigt het totaal concept niet;
Het is de buur/eigenaar die ons dit perceel aangeboden heeft om te kopen;
De zone wil het commissariaat aanbieden als een HUB en daarvoor een aparte parking ter beschikking
stellen;
Het is ook een opportuniteit om op deze plaats een parking te voorzien indien de federale politie toch zijn
onderdak zou vinden in ons nieuw commissariaat;
Raadslid Patrick Jolie is er van overtuigd dat men toch wel een zicht heeft op de prijs van dergelijk stuk grond.
De korpschef herhaalt dat men het schattingsverslag nog moet ontvangen maar dat er wel een prijsvork werd
aangeboden.
Raadslid Patrick Jolie vraagt of het klopt dat de federale politie een verdiep kan gebruiken en het aan te kopen
perceel als parking zal dienen voor hen en voor mensen die het commissariaat gebruiken als HUB.
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De korpschef antwoordt dat er een fundering wordt voorzien zodat een ruimte kan worden gebouwd voor de
federale politie als daar ooit de vraag zou toe komen. Het is momenteel geen denkpiste om parallelle diensten
of andere politiediensten een onderkomen te geven.
Op de vraag of het perceel kan dienen als garageweg voor de bewoners, antwoordt de korpschef dat het moet
bekeken worden samen met de stadsdiensten om eventueel de buren een parkeerplaats aan te bieden.

1.b.

Evaluatie van het onderbrengen van de dispatching te Brugge.

De politiezone VLAS mocht onderstaand punt tot toevoeging aan de agenda ontvangen van raadslid Patrick
Jolie:
‘Reeds in april 2015 waren we betrokken bij een overleg omtrent het CIC van West-Vlaanderen/CIWES.
In juni 2015 bezochten we op voorstel van de CD&V-fractie de centrale dispatching te Brugge. De korpsleiding
was hier heel positief over.
Sinds 1 januari 2016, na een voorbereidingsperiode, worden de oproepen aan de politie zone vlas nu
gedispatched door het provinciale platform - CIWES. Quasi maandelijks is er een overleg tussen onze politiezone
en CIWES. De alarmcentrale komt ook meer in beeld. Het lijkt me zinvol om deze samenwerking nu, na meer
dan 1 jaar werking, globaal te evalueren. De agenda van deze politieraad laat dit ook toe.
- Is, zoals gevraagd, de voor PZ Vlas de cruciale buurzone Grensleie inmiddels aangesloten bij het CIWES?
- Welke bijsturingen werden er doorgevoerd op basis van de maandelijkse evaluaties (in een tijdsperspectief).
Welke verbeteringen suggereerde het CIWES, welke verbeteringen suggereerde onze zone?
- Werd er reeds een globale evaluatie(s) gemaakt van de samenwerking door het CIWES zelf of door onze
politiezone?
- Zo nee, wanneer is deze voorzien? U kan dan ondergaande vragen daartoe meenemen.
- Zo ja,
blijkt uit deze evaluatie dat het onderbrengen van de dispatching te Brugge de vooropgestelde verwachtingen
correct heeft ingelost?
Werden de voordelen die door de korpschef voor onze zone werden vooropgesteld gerealiseerd? Konden onze
eigen medewerkers van de dispatching geherorienteerd worden? Hoe?
Wat is de kwantitatieve evaluatie? aantal en ernstgraad van de meldingen. Evolutie meldingen, inhakers,
interventies tgv oproep, non-interventies iov oproep.
Wat is de interventietermijn in de verschillende gemeenten en stadsdelen? Wat is de evolutie (ook in een
tijdsperspectief) hiervan?
Wat is de kwalitatieve evaluatie?
Wat is de kwaliteit van de doormelding en aansturing?
is er een opsplitsing voor de diverse wijken en deelgemeenten van Kortrijk en de gemeentes Kuurne en
Lendelede?
Kan een overzichtstabel gegeven worden van de meldingen?
Kan een overzicht gegeven worden van de voornaamste knelpunten, zowel qua inhoud als in het tijdsperspectief
van onze samenwerking met CIWES?
Is er voldoende personeelsbezetting voor de dispatching van onze zone te Brugge? Hoe verliepen de
vakantieperiodes?
Zijn er klachten of meldingen van problemen over de centrale dispatching aan onze politiezone door gebruikers?
Hoe gaat men daar buiten de kantooruren mee om?
Wat zijn de ervaringen van de politie-inspecteurs van onze zone omtrent de doormelding aan hen en hun
aansturing in het veld?
Zijn er bijsturingen nodig, welke, wanneer we/orden deze doorgevoerd?’
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De voorzitter verduidelijkt dat de vraag inzake de return van de lokale dispatching en de vraag om over te
stappen naar CIWES uitdrukkelijk vermeld stond in de audit.
Op de politieraad (van 27 april 2015) was er weinig discussie om over te stappen naar CIWES.
Op 5 mei zal het politiecollege zich buigen over de pro en de contra’s van CIWES en nagaan welke beslissingen
er kunnen genomen worden.

De korpschef verduidelijkt:
De opmaak van een nieuw interventiebeleid is een heus werk geweest. Dit nieuw interventiebeleid is van
start gegaan op 1 januari 2016. Per 1 januari 2017 zijn volgende aanpassingen doorgevoerd aan dit
interventiebeleid:
o De solopatrouilles was een vraag van de personeelsleden maar omwille van de terreurdreiging zijn
er geen solopatrouilles meer;
o De fenomeenploegen en interventieploegen zaten op aparte radiokanalen maar vanaf 1 januari
zitten deze allemaal op één radiokanaal onder CIWES;
o De OGP met dienst maakt geen deel meer uit van de fenomeenploegen maar van de
interventieploegen
Aan CIWES worden continu de locaties meegegeven waarop snel moet gereageerd worden en men vraagt
om vlugger over te gaan tot het dispatchen van de ploegen;
Het probleem met het doorschakelsysteem van de telefoon wordt bekeken zodat de calltakers minder
belast worden met administratieve vragen;

Raadslid Patrick Jolie is ontgoocheld dat er na anderhalf jaar nog geen evaluatie heeft plaats gevonden van
CIWES en hij stelt zijn vraag inzake deze evaluatie opnieuw.
Is deze evaluatie al besproken in het politiecollege ?
De voorzitter stelt duidelijk dat er nog geen evaluatie van de werking van CIWES heeft plaats gevonden in het
politiecollege. Het is momenteel nog té vroeg om de vragen inzake deze evaluaties te beantwoorden. Dit wordt
eerst besproken in het politiecollege.
Raadslid Patrick Jolie vraagt wat er met de eigen medewerkers gebeurd is die in de dispatching werken.
De korpschef verduidelijkt dat deze medewerkers daar nog steeds zitten.
Raadslid Jolie besluit als volgt:
-

Het politiecollege weigert de vragen inzake de evaluatie van CIWES te beantwoorden;
Er heeft nog geen evaluatie van CIWES plaats gevonden;
Er zijn nog geen klachten of meldingen geweest over de dispatching en de interventietermijnen;
Op 5 mei zal alles inzake CIWES besproken worden op het politiecollege;

Mondelinge vragen door de raadsleden.
Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie, Carol Leleu, Liesbet
Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Maarten Seynaeve, Johan Schietgat, Pieter
Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Wouter Allijns, Wout Maddens en Axel Weydts
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Afwezig: Steve Vanneste
Raadslid Jeroen Dujardin vraagt om verduidelijking inzake het agendapunt 9 en het agendapunt 10 van de
zitting van het politiecollege van 7 april 2017, respectievelijk ‘Risicoanalyse infrastructuur. Lokale politiepost
Kuurne en lokale politiepost Lendelede.’ en ‘PC3H. Update asbestinventaris.’.
De voorzitter meldt dat er door de preventieadviseur een aantal suggesties geformuleerd werden om de
gebouwen in de lokale politieposten nog veiliger te maken.
De korpschef somt een aantal van deze maatregelen op en verduidelijkt dat deze risicoanalyse er gekomen is
op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van de terreurdreiging.
Wat de asbestinventarisatie betreft, stelt de voorzitter dat er bij de afbraak, op de site PC3H, asbest ontdekt
werd en dat deze zal verwijderd worden.
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt op welke manier de communicatie met de Franse collega’s verloopt bij
grensoverschrijdende criminaliteit, meer bepaald indien de daders de grens over vluchten. Kan men deze
daders makkelijk traceren ?
De korpschef verduidelijkt op welke manier de bovenbedoelde communicatie verloopt.
Raadslid David Wemel merkt op dat er onlangs een artikel in de krant verschenen is met als titel ‘De politie uw
vriend’. Uit een onderzoek op Vlaams niveau zou blijken dat de resultaten in dit verband niet zó goed zijn en
raadslid Wemel vraagt zich af of er in de zone omtrent dit issue iets gedaan wordt.
De korpschef repliceert dat er in de zone zowel intern als extern toezicht is op de handelingen van de
politiepersoneelsleden. We zijn er van overtuigd zeer attent te moeten zijn naar de stijl waarop er gewerkt
wordt en ook naar communicatie en attitude. Indien er een vraag is naar medewerking aan studies
daaromtrent schrijft de zone zich daar steeds voor in.
Raadslid Wemel stelt dat het een bezorgdheid van elke dag moet zijn om altijd even correct om te gaan .
De voorzitter voegt er nog aan toe dat er voorgesteld wordt om bij het meldpunt een vak voorzien is voor
positieve reacties en bedankingen als het korps het goed doet.
Raadslid Liesbeth Maddens meldt dat zij door verschillende mensen uit de wijk Sint-Elisabeth te Kortrijk, werd
benaderd. Deze mensen melden haar enerzijds dat er in de wijk vrachtwagens geparkeerd staan die om 3u. ’s
nachts hun motor starten en deze laten draaien voor een kwartier aan één stuk. Anderzijds zouden zich in een
aantal hoeken jongeren bevinden die daar ‘van alles doen’.
Zij vraagt ook naar een stand van zaken van het racingprobleem dat nog steeds voortduurt.
De voorzitter meldt dat volgens de wijkinspecteur het probleem opgelost zou zijn. We zullen dit opnieuw laten
weten aan het LIK en er zal opvolging nodig zijn op langere termijn. Ook ’s nachts zal er op een discrete manier
moeten opgetreden worden.

Besloten zitting woensdag 26 april 2017

2.

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met
betrekking tot het vast weddegedeelte. Instemmen.

3.

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met
betrekking tot het extra-wettelijk weddegedeelte. Instemmen.
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4.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2017/01. Benoemen.

5.

Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.

6.

Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.

7.

Opruststelling om medische redenen van een agent van politie. Instemmen.

8.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 26 juni 2017.

Annelies Verplaetse
Politiesecretaris

Vincent Van Quickenborne
Voorzitter
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