ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 27 maart 2017 van 19u. tot 20u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:

Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad 30 januari 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ontslag van een politieraadslid.
Eedaflegging van een nieuw politieraadslid.
Mobiliteitscyclus 2017/02. Vacantverklaring van 7 betrekkingen in het operationeel kader. Instemmen.
De begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017. Aktename van goedkeuring.
De jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016. Vaststellen.
Wijziging aankoop via het raamcontract for-cms VV 076 van een anoniem dienstvoertuig. Instemmen.
Afsluiten van een onderhoudscontract van drie jaar voor CITRIX en daarmee verbonden servers en
specifieke software. Instemmen.

Mondelinge vragen door de raadsleden.
Besloten zitting:
8.
9.

Tijdelijke opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen.
Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 27 maart 2017

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

Het verslag van de zitting van de politieraad van 30 januari 2017, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

De zitting eindigt om 20u.
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Openbare zitting maandag 27 maart 2017
1.

Ontslag van een politieraadslid.

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

Referenties:
-

De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8;
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus, meer bepaald artikel 20;
De beslissing van het politiecollege van 24 februari 2017, punt 5.1.;

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8, werd de heer Arne Vandendriessche
verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS.
Met een schrijven van 20 februari 2017 dient de heer Arne Vandendriessche zijn ontslag in als politieraadslid
van de politiezone VLAS.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
1.1.

kennis te nemen van het ontslag van de heer Arne Vandendriessche als politieraadslid van de
politiezone VLAS;

Bijlage:
-

Het desbetreffend schrijven van de heer Arne Vandendriessche van 20 februari 2017;

2.

Eedaflegging van een nieuw politieraadslid.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie, Lieven
Lybeer, Liesbet Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten
Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde Verduyn, David Wemel en Axel
Weydts.
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Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse

Referenties:
-

De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8;
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus, meer bepaald artikel 20;
De beslissing van de politieraad van 27 maart 2017, punt 5.2.;

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8, werd de heer Arne Vandendriessche
verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS.
Met een schrijven van 20 februari 2017 dient de heer Arne Vandendriessche zijn ontslag in als politieraadslid
van de politiezone VLAS.
In diezelfde zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8, werd mevrouw Marie Claire
Vandenbulcke aangeduid als opvolger van de heer Arne Vandendriessche.
Op 3 maart 2017 werd mevrouw Marie Claire Vandenbulcke opgeroepen om de eed af te leggen als
titelvoerend politieraadslid.
Nog diezelfde dag heeft mevrouw Marie Claire Vandenbulcke bevestigd bereid te zijn om de heer Arne
Vandendriessche op te volgen als politieraadslid.
Conform artikel 20bis §1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus legt mevrouw Marie Claire Vandenbulcke de eed af in handen van de voorzitter.
De eed luidt als volgt: ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de
wetten van het Belgische Volk’.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
2.1.

Kennis te nemen van de eedaflegging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke die vervolgens als
titelvoerend politieraadslid geïnstalleerd wordt;

Bijlage:
-

De oproepingsbrief van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke;
De antwoordmail van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke;

3.

Mobiliteitscyclus 2017/02. Vacantverklaring van 7 betrekkingen in het operationeel kader.
Instemmen.

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

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 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;
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-

-

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 dienst Personeel van 7 maart 2017 met kenmerk BOD/SCR/VEA/1241/2017;
de beslissing van het politiecollege van 10 maart 2017, punt 1.1.;

Beschrijving:
In het BOC van 28 november 2016 werd beslist om in de mobiliteitscyclus 2017-02 drie extra vacatures open te
stellen om te evolueren naar 251 operationele effectieven.
Samen met de reeds geplande vertrekken, kan de politiezone VLAS hierdoor zeven vacatures openstellen via de
mobiliteitscyclus 2017-02.
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren:
-

1 basiskader dienst Veiligheid/recherche/ecofin;
1 basiskader dienst Veiligheid/recherche/diefstal
1 basiskader dienst Veiligheid/recherche/personen
1 basiskader dienst Veiligheid/teams
1 middenkader dienst Veiligheid/recherche/drugs
1 officierenkader dienst Wijk
1 officierenkader dienst Veiligheid/Front Office Operationeel/digitale monitorroom

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
3.1.

om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen:

Art. 1.:
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de
operationele diensten:
-

1 basiskader dienst Veiligheid/recherche/ecofin;
1 basiskader dienst Veiligheid/recherche/diefstal
1 basiskader dienst Veiligheid/recherche/personen
1 basiskader dienst Veiligheid/teams
1 middenkader dienst Veiligheid/recherche/drugs
1 officierenkader dienst Leefbaarheid/Wijk
1 officierenkader dienst Veiligheid/Front Office Operationeel/digitale monitorroom

Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus
2017/02);

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

1 basiskader dienst Veiligheid/Recherche/ecofin;
1 basiskader dienst Veiligheid/Recherche/diefstal
1 basiskader dienst Veiligheid/Recherche/personen
1 middenkader dienst Veiligheid/Recherche/drugs
1 officierenkader dienst Leefbaarheid/wijk

Art.5:
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen 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 basiskader voor de dienst
Veiligheid/Recherche/ecofin, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de politiezone
VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, leiding ‘Veiligheid’;
- 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.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het basiskader voor de dienst
Veiligheid/Recherche/diefstal, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de politiezone
VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, leiding ‘Veiligheid’;
- 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.8.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 1 betrekking in het basiskader voor de dienst
Veiligheid/Recherche/personen, als volgt samen te stellen:
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Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de politiezone
VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘veiligheid’;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, leiding ‘Veiligheid’;
- 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.9.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 1 betrekking in het basiskader voor de dienst
Veiligheid/teams, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de politiezone
VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’;
- HINP Johan TOYE, dienst Veiligheid/teams;
- 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.10.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 1 betrekking in het middenkader voor de dienst
Veiligheid/Recherche/drugs, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de politiezone
VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, leiding ‘Veiligheid’;
- 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.11.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 1 betrekking in het officierenkader voor de dienst Wijk,
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Rino DEFOOR, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- HCP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsdirecteur en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
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Art.12.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 1 betrekking in het officierenkader voor de dienst
Veiligheid/Front Office Operationeel/digitale monitorroom, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Rino DEFOOR, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- HCP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’;
- 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.13.;
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 251 fulltime equivalenten in het operationeel kader;

Art.14.;
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.15.;
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 enkel voor de betrekking in het basiskader dienst Veiligheid/teams een
mobiliteitsreserve aangelegd;

4.

De begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017. Aktename van goedkeuring.

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

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 28 november 2016, punt 1;

-

Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie, meer bepaald artikel 7;
De beslissing van het politiecollege van 27 januari 2017, punt 9.1.;

-
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Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 28 november 2016, punt 1, werd ingestemd met de begroting van de
politiezone VLAS voor het dienstjaar 2017.
De politiezone VLAS mocht op 17 januari 2017 een schrijven ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé inzake
de goedkeuring van de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017, in het kader van het specifiek
bijzonder toezicht.
Conform artikel 7 van het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie dienen alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m.
de begroting door het politiecollege te worden meegedeeld aan de politieraad.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
4.1.

kennis te nemen van het schrijven van Carl Decaluwé van 12 januari 2017 inzake de goedkeuring van
de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017, in het kader van het specifiek bijzonder
toezicht;

Bijlage:
Het desbetreffend schrijven;

5.

De jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016. Vaststellen.

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, Lieven
Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan
Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde Verduyn, David
Wemel en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Bijzondere rekenplichtige: Christophe Vandecasteele
Verontschuldigd:
Raadslid: Carol Leleu

Referenties:
-

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus;
het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de lokale politie, meer bepaald art. 66, 67 en 68;
de beslissing van de politieraad van 30 november 2015, punt 6;
de synthesetabel van de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening 2016;
de nota van de korpschef van 7 maart 2017 met kenmerk BOD/SCR/VEA/1248/2017;
de beslissing van het politiecollege van 10 maart 2017, punt 2.1.;
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Beschrijving:
In de synthesetabel bevinden zich de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening van het
dienstjaar 2016.
Conclusies resultaat gewone dienst 2016:
Er is een overschot van € 1.064.465 op het resultaat van het dienstjaar 2016 wat een goede basis is voor de
toekomstige financiering van de lening voor de bouw van het PC3H.
Dit overschot wordt enerzijds gerealiseerd door de eenmalige ontvangsten van het verkeersveiligheidsfonds
(€ 258.136) van 2011 en door de stijging van de gemeentelijke toelagen (€ 318.203). Mochten beide wegvallen,
was er echter nog steeds een overschot van € 488.126:
-

-

De gemeentelijke toelagen zijn met 2% gestegen voor de financiering van de gestegen patronale
pensioenbijdrage (+ € 284.000), de overschrijding van de spilindex van mei 2016
(+ € 170.000) en voor de financiering van het toekomstig politiegebouw PC3H.
Voor de ontvangsten zijn de federale toelagen opnieuw geïndexeerd met 3,8% tegenover
2015 (+ € 246.368).

Anderzijds wordt het overschot gerealiseerd door zuinig met de personeels- en werkingsmiddelen om te
springen:
-

-

De personeelskosten zijn gestegen met € 547.368 tov 2015 door de valorisatie van de nuttige ervaring,
de gestegen patronale pensioenbijdragen en de overschrijding van de spilindex. Wel zijn deze
personeelskosten nog steeds € 569.613 minder dan in BW 2016.
Er is een blijvende strenge discipline op de werkingskosten; er werd € 41.4239 minder uitgegeven dan
in 2015 en 573.312 € minder dan in BW 2016

De schulduitgaven zijn met € 199.594 gestegen tov 2015 door de betaling van een half jaar interesten en
aflossingen voor de lening van de 2e aankoop schijf voor de site van Howest en dit voor een bedrag van € 4,1
mio. Dit samen met de interesten en aflossingen voor de bijkomende leningen voor de gewone investeringen
van 2015-16.

Conclusie resultaat buitengewone dienst 2016:
In 2016 werd er € 30.839.658 geïnvesteerd waarbij er voor € 30.060.000 geleend werd:
Daarvan is € 25.960.000 bedoeld voor de bouw van het PC3H.
€ 4.100.000 werd gebruikt voor de laatste aankoopschijf voor de site van Howest
€ 780.000 is gebruikt voor de jaarlijkse investeringen in:
Informatica (€ 427.748)
Aankoop van voertuigen (€ 110.512) waarvan een deel betaald werd door de verkoop van
enkele oudere voertuigen (€ 16.400)
Aankoop van uitrusting, camera’s (€ 241.523) waarvan een deel van deze uitrusting wordt
betaald met subsidies van het impulsfonds II (€ 55.100)
Het restant bedrag van € 708.500 wordt niet geleend:
door het schrappen van niet gebruikte vastleggingen van 2015 (€ 163.000) dient nog € 545.000 betaald
te worden.
In 2015 werd er € 600.000 te veel geleend waardoor er in 2016 geen bijkomende lening wordt
aangegaan maar gebruik wordt gemaakt van het algemeen begrotingsresultaat van € 1.095.086.
Uiteindelijk is er een overschot op de BD van € 550.000 en dit naast een buitengewone reserve van € 1.500.000.
De bijzondere rekenplichtige geeft ter zitting een toelichting inzake de jaar- en begrotingsrekening van de
politiezone VLAS voor het dienstjaar 2016.
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De voorzitter dankt de bijzondere rekenplichtige voor de uiteenzetting.
Gehoord de vraag van raadslid Steve Vanneste;
Gehoord het antwoord van de bijzondere rekenplichtige en van de voorzitter;
In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk
over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over 1,5
stemmen.

Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de jaar- en begrotingsrekening van
de politiezone VLAS, dienstjaar 2016. Er nemen 23 raadsleden deel aan deze stemming waarvan de uitslag luidt
als volgt:
95,16 stemmen voor

alle aanwezige raadsleden

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
5.1.

om de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016, als volgt vast te stellen:
GEWONE
DIENST

BUITENGEWONE
DIENST

-

27.248.512,71
0,00

-

31.552.563,69
0,00

Netto vastgestelde rechten
Vastgelegde uitgaven

=
-

27.248.512,71
24.171.980,04

=
-

31.552.563,69
31.002.147,55

ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT
POSITIEF ===>

=

1. Vastgestelde rechten ten voordele van de zone
Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen

2. Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen

ALGEMEEN BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT
POSITIEF ===>

3. Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen

Naar het volgend dienstjaar over te dragen
vastleggingen

5.2.

=
3.076.532,67

-

27.248.512,71
23.961.957,59

=

550.416,14

-

31.552.563,69
4.934.275,50

=
3.286.555,12

26.618.288,19

-

24.171.980,04
23.961.957,59

-

31.002.147,55
4.934.275,50

=

210.022,45

=

26.067.872,05

dat de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016, binnen de gestelde
termijnen zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid;
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Bijlage:
De jaar- en begrotingsrekening, politiezone VLAS, dienstjaar 2016.

6.

Wijziging aankoop via het raamcontract for-cms VV 076 van een anoniem dienstvoertuig.
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, Lieven
Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan
Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde Verduyn, David
Wemel en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Raadslid: Carol Leleu

Referenties:
-

Het federaal raamcontract for-cms VV 076 perceel 3;
De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 15;
De beslissing van de politieraad van 30 januari 2017, punt 7.2.;
De nota van commissaris Guy Vincke, coördinator ondersteunde diensten, van 2 maart 2017 met
kenmerk BOD/SCR/VEA/1195/2017;
De beslissing van het politiecollege van 10 maart 2017, punt 3.1.;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 30 januari 2017, punt 7.1. en 7.2., werd ingestemd met de aankoop van
volgende drie anonieme dienstvoertuigen:
-

2 anonieme dienstvoertuigen en toebehoren , Opel Astra Sports Touer volgens het federaal
raamcontract for-cms VV 076, perceel 3 en
1 anoniem dienstvoertuig en toebehoren, Opel Insigna volgens het federaal raamcontract for-cms VV
076, perceel 9.

Op het moment dat de dienst logistiek van de politiezone wou overgaan tot de bestelling van de Opel Insigna,
kreeg men te horen dat dit voertuig niet meer voorradig was en dus niet meer kon besteld worden.
Vanuit de dienst logistiek, en dit in overleg met diegenen die het nieuw aan te kopen voertuig zullen gebruiken,
wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een Opel Astra Sports Tourer Innovation in plaats van
een Opel Insigna.
Aan de Opel garage Bariseau Mottrie Kortrijk, Deerlijksestraat 6 te 8500 KORTRIJK, werd, als enige Opelverdeler van de zone, een offerte gevraagd voor de aankoop van een Opel Astra Sports Tourer Innovation.
De kostprijs voor de aankoop en toebehoren van een Opel Astra Sports Tourer Innovation bedraagt 22.801, 58
EUR (incl BTW).
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(de kostprijs voor de aankoop van een Opel Insigna bedroeg 24.674,98 EUR (inclusief BW) dus 1.873,4 EUR
minder.)

Aan de politieraad wordt de instemming gevraagd om een Opel Astra Sports Tourer Innovation aan te kopen in
plaats van een Opel Insigna.
De kosten die gepaard gaan met de aankoop van deze Opel Astra Sports Tourer Innovation kunnen gedragen
worden met de middelen die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/743-98 van de politiebegroting
dienstjaar 2017.
Gehoord de vraag van raadslid Maarten Seynaeve;
Gehoord het antwoord van de korpschef;

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
6.1.

De beslissing van de politieraad van 30 januari 2017, punt 7.2., inzake de aankoop van een anoniem
dienstvoertuig en toebehoren, Opel Insigna, volgens het raamcontract for-cms VV 076, perceel 9,
ongedaan te maken;

6.2.

in te stemmen met de aankoop van een anoniem dienstvoertuig en toebehoren Opel Astra Sports
Tourer Innovation volgens het federaal raamcontract for-cms VV 076, perceel 3, en deze opdracht te
gunnen aan Opel, Bariseau Mottrie Kortrijk, Deerlijksestraat 6 te 8500 KORTRIJK conform de
bijgevoegde offerte;

Budget:
22.801,58 EUR (incl BTW) aankoop 1 anoniem dienstvoertuig Opel Astra Sports Tourer Innovation
Dienstjaar 2017 – artikelnummer 330/743-98 buitengewone dienst

Bijlage:
-

Prijsofferte Opel Astra Sports Tourer Innovation conform for-cms via Opel Bariseau Mottrie Kortrijk;

7.

Afsluiten van een onderhoudscontract van drie jaar voor CITRIX en daarmee verbonden servers en
specifieke software. 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, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen,
Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde Verduyn,
David Wemel en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse

Referenties:
-

de beslissing van de politieraad van 25 juni 2012, punt 5, inzake het aansluiten van de politiezone VLAS
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-

bij het ICT-raamcontract van de stad Kortrijk, 2013-2017;
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk van 21 november
2012 inzake de gunning van het lot 2c ‘Assistentie door junior-techniekers’;
de wet overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 meer bepaald artikel 26,§1, 1°, f en artikel 26,§1,2°b;
de nota van CP Guy Vincke, coördinator ondersteunende diensten, van 3 maart 2017 met kenmerk
BOD/SCR/VEA/935/2017;
de beslissing van het politiecollege van 10 maart 2017, punt 4.1.;

Beschrijving:
Het huidig onderhoudscontract van drie jaar met Lebon IT-Services is vervallen op 31 december 2016.
Het niet onderhouden van de CITRIX software zal leiden tot het uiteindelijk totaal onderbreken van het
informaticanetwerk. Het afsluiten van een onderhoudscontract is absoluut noodzakelijk.
Er is geen naadloze scheiding tussen het CITRIX netwerk en andere softwarepakketten en servers die in de
politiezone aanwezig zijn.
Zo is de server van de in dienst zijnde “mobiele kantoren” waarvoor de firma Lebon IT het alleenrecht kreeg van
federale politie, ‘Dienst Telematica Brussel’, volledig geïntegreerd in het CITRIX netwerk.
Het toewijzen van het onderhoud van het CITRIX netwerk en van de andere servers en softwarepaketten aan
een andere firma zou onevenredige technische moeilijkheden met zich meebrengen.
De dienst Logistiek stelt dan ook voor om de huidige werking en onderhoudscontracten verder te zetten. Tot op
heden heeft Lebon IT-Services verschillende originele installaties uitgevoerd in onze zone en verzorgen zij het
onderhoud en updates. Er zijn absoluut geen negatieve opmerkingen inzake de huidige en voorbije
samenwerking met deze firma.
Door de dienst Logistiek werd aan de firma Lebon IT-Services een prijsofferte gevraagd voor het totale
onderhoud vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.
Kostprijs
voor het dienstjaar 2017: 54.617,29 EUR (incl BTW)
voor het dienstjaar 2018: 56.123,66 EUR (incl BTW)
voor het dienstjaar 2019: 65.020,16 EUR (incl BTW)
De kostprijs voor dit onderhoudscontract wordt begroot op het begrotingsartikel 330/123-13 gewone uitgaven
politiebegroting 2017, 2018 en 2019.
Gehoord de vraag van raadslid Patrick Jolie en Steve Vanneste;
Gehoord het antwoord van de korpschef;

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
7.1.

om in te stemmen met het afsluiten van een onderhoudscontract voor drie jaar (2017, 2018 en 2019)
voor CITRIX en daarmee verbonden servers en specifieke software en deze opdracht te gunnen aan de
firma Lebon IT-services, Stoomtuigstraat 7c te 8830 Hooglede-Gits voor de jaarlijkse onderhoudskost
van:
voor het dienstjaar 2017: 54.617,29 EUR (incl BTW)
voor het dienstjaar 2018: 56.123,66 EUR (incl BTW)
voor het dienstjaar 2019: 65.020,16 EUR (incl BTW

Budget :
54.617,29 EUR (incl BTW)
Dienstjaar 2017 - begrotingsartikel 330/123-13
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56.123,66 EUR (incl BTW)
Dienstjaar 2018 - begrotingsartikel 330/123-13
65.020,16 EUR (incl BTW
Dienstjaar 2019 - begrotingsartikel 330/123-13

Bijlage :
het prijsvoorstel van Lebon IT-services.

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, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen,
Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde Verduyn,
David Wemel en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse

De raad hoort,
Raadslid Maarten Seynaeve verduidelijkt dat zowel het stadsbestuur van Kortrijk als de politie inzetten op
‘zone 30’. Dit is een goed zaak. Er worden flitscontroles gedaan maar in een aantal straten, onder meer de
Blekersstraat wordt nog steeds zéér snel gereden. Is het opportuun om daar ’s nachts snelheidscontroles te
doen ?
De voorzitter antwoordt dat de Blekersstraat binnen het controlegebied van de flitsmarathon valt. Men zal
daar uiteraard zéér waakzaam blijven.
Nog volgens de voorzitter worden de bestuurders door een paar keer te zijn betrapt, alerter. De beste manier
om aan snelheidsbeperking te doen is het invoeren van fietsstraten.

Volgens raadslid Axel Weydts zal er in overleg met de bewoners van de Blekersstraat een asverschuiving
doorgevoerd worden in deze straat waardoor de gebruikte snelheid zal dalen.
Aan de Handelskaai zal er een extra informatiebord worden geplaatst.

Raadslid Maarten Seynaeve meldt dat er op 15 maart in Aalbeke een opvallend optreden van het interventie
eskadron heeft plaats gevonden. Kan daar iets meer over verteld worden wat er juist heeft plaats gevonden ?
De voorzitter antwoordt dat dit een optreden was van de federale politie.
De korpschef verduidelijkt dat het ging om een groot dossier en de communicatie daaromtrent ligt op het
niveau van de onderzoeksrechter.

Raadslid Francis Rodenbach meldt dat er in de wijk Sint-Elisabeth te Kortrijk aan joy riding wordt gedaan,
bestuurders die hun banden komen uittesten. Het is een totaal onverantwoord rij gedrag en raadslid
Rodenbach maakt zich zorgen dat er ongevallen zullen gebeuren vooral omdat daar spelende kinderen
aanwezig zijn. Dit fenomeen werd reeds gemeld.
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Raadslid Hilde Verduyn meldt dat er zich in de Edgard Tinellaan in Kortrijk al maanden een camionette bevindt
die daar blijft stilstaan. Ze vraagt of dit kan nagegaan worden.
Raadslid Lieven Lybeer meldt dat hij recentelijk werd aangesproken door een jongedame die op zaterdagavond
in een razzia gewond werd door een politiehond. Raadslid Lybeer vernam tevens dat het niet de eerste keer is
dat dit gebeurd. Hij stelt zich de vraag of het nog zin heeft om te investeren in de jeugd.
Het optreden van de politie is agressief en gewelddadig en het resultaat is pover. Indien men alles samenlegt
kan men zich de vraag stellen of het zin heeft om op deze manier op te treden, de sfeer te breken en weinig of
niets te hebben gevonden.
Volgens raadslid Lybeer dient de beleidsvraag te worden gesteld inzake de noodzaak van dergelijke razzia’s en
of dit niet anders kan.
De voorzitter repliceert als volgt:
 beleidsmatig is het nodig dat er regelmatig overlastcontroles gebeuren;
 bij deze controle heeft men een twintigtal bezitters van verdovende middelen aangetroffen. Soms
treft men ook illegalen aan;
 op eigen verzoek heeft er een verzoeningsvergadering plaats gevonden omdat dit voorval een spijtige
zaak is;
 er is een klacht en er zal een onafhankelijk onderzoek volgen;
 samen met de jeugdhuizen en de bevoegde schepen zullen de overlastcontroles in het kader van
overlast geëvalueerd worden. Er zullen een aantal afspraken moeten gemaakt worden tussen de
politie en de jeugdhuizen;
 er moet kunnen gecontroleerd worden maar op een goede manier;
 de communicatie achteraf moet steeds genuanceerd en evenwichtig zijn;

Raadslid Lybeer merkt nog op dat er moet kunnen gecontroleerd worden maar dit op een goede manier.
Raadslid Patrick Jolie betreurt de eenzijdige communicatie. Niet alle organisatoren kunnen over dezelfde kam
worden geschoren.
Raadslid Patrick Jolie krijgt veel vragen van ongeruste ouders. De communicatie vanuit de politie vemeldt wél
of de controles goed zijn verlopen en of er een goede samenwerking was met de organisatoren. Maar men
dient ook te duiden op het feit dat er in sommige gevallen bijna niets van drugs gevonden werd. Nu heeft men
de indruk dat er in alle jeugdhuizen en op alle fuiven drugsproblemen zijn en dit is niet eerlijk.
Raadslid Steve Vanneste vraagt zich af op welke manier bepaald wordt welke zaken gecontroleerd zullen
worden.
De korpschef verduidelijkt dat een aantal objectieve criteria op voorhand bekeken worden, dit ook nog op de
avond zelf.
Raadslid Carol Leleu merkt op dat hier en daar de verkeersborden die een éénrijrichting aangeven omgedraaid
worden.
De voorzitter repliceert dat als deze borden door onbevoegden omgedraaid worden er wel een probleem is. Hij
zal laten vragen om deze borden goed vast te zetten. De politie controleert of de borden correct opgesteld
werden.
Raadslid Patrick Jolie meldt dat heden een deel van Heuleplaats afgezet werd voor werken en een omleiding
werd aangebracht. De fietsers zullen deze omleiding niet willen volgen.
Raadslid Patrick Jolie vraagt om de nodige verkeersborden te willen plaatsen.
De korpschef antwoordt dat vandaag nog het nodige toezicht zal aangevraagd worden en dat men morgen de
nodige verkeersbordjes zal voorzien.
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Besloten zitting maandag 27 maart 2017

8.

Tijdelijke opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen.

9.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.

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

Annelies Verplaetse
Politiesecretaris

Vincent Van Quickenborne
Voorzitter
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