ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 27 november 2017 van 19u. tot 20.25u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 23 oktober 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018. Instemmen.
Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Overdracht van bevoegdheden
aan het politiecollege. Gewone dienst. Instemmen.
De jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016. Aktename van
goedkeuring.
Aankoop van kogelwerende vesten. Plaatsingsprocedure en opdrachtdocument. Instemmen.
Voorstel tot aankoop via het raamcontract FORCMS VV 076 perceel 3 van één nieuw anoniem
dienstvoertuig en toebehoren. Instemmen.
Aankoop digitale snelheidsmeter. Plaatsingsprocedure en opdrachtdocument. Instemmen.
PC3H. Aankoop van multimedia voor het nieuw politiecommissariaat. Instemmen.

Mondelinge vragen door de raadsleden.
Besloten zitting:
8.
9.
10.
11.

Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke partijstelling
door de politiezone VLAS. Instemmen.
Op rust stelling van een hoofdinspecteur van politie. Instemmen.
Ambtsneerlegging van een inspecteur van politie. Instemmen.
Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 27 november 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: 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, Hilde Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste

Het verslag van de zitting van de politieraad van 23 oktober 2017, wordt goedgekeurd mits volgende
opmerkingen:
Raadslid Alain Cnudde:
Merkt op dat de tussenkomsten die door de raadsleden werden aangebracht naar aanleiding van punt
1: ‘De eerste begrotingswijzigingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017. Instemmen.’ zéér
eenzijdig werden weergegeven in het verslag. De vraag wordt gesteld om deze tussenkomsten volledig
op te nemen in het verslag. De politiesecretaris belooft vanaf heden de tussenkomsten beknopt op te
nemen in het verslag en na te gaan of er een auditieve opname mogelijk is. (ondertussen nagevraagd
en auditieve opname is mogelijk).
Had gevraagd om de antwoorden op de door hem gestelde vragen inzake het event ‘Kamping Kitsch’
te mogen ontvangen. Hij heeft deze antwoorden niet ontvangen en moeten wachten tot hij in het
bezit was van het verslag.
Had bij punt 2: ‘Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de kostprijs
niet hoger is dan 30.000 EUR voorzien op de buitengewone dienst. Instemmen met delegatie.’
gevraagd om één keer per jaar een lijst te verkrijgen met de dossiers die via deze delegatie werden
behandeld. Er werd in het verslag niet vermeld dat men akkoord is met het bezorgen van deze lijsten.

Raadslid Alain Cnudde vraagt een stand van zaken betreffende de oorspronkelijke raming van de kosten van de
bouw van een nieuw politiecommissariaat en de bijkomende kosten. Deze stand van zaken zal hem
overgemaakt worden.

De zitting eindigt om 20.25u.
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1.

De begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018. 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, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste

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 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;
de ministeriële omzendbrief PLP 55 van 8 december 2016 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones;
het Koninklijk besluit van 3 mei 2004 betreffende de overeenkomsten tussen de federale
overheid en de politiezones inzake verkeersveiligheid;
de beslissing van de politieraad van 28 november 2016, punt 1;
de beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 1;
het verslag van de begrotingscommissie van 14 november 2017;
de beslissing van het politiecollege van 14 november 2017, punt 1;

Beschrijving:
De bijzondere rekenplichtige geeft een toelichting inzake de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar
2018. Hij wijst op een aantal wijzigingen in vergelijking met de toelichtingsnota.
De begroting voor het dienstjaar 2018 werkt verder op de begrotingswijziging van 2017.
Hierna een uiteenzetting over de meest relevante wijzigingen ten opzichte van deze.
I.

De gewone dienst

A) De uitgaven gewone dienst:
De uitgaven van het dienstjaar stijgen van € 25.267.094 met € 1.419.654 naar € 26.686.748 en dit verdeeld over
volgende posten:
Personeel:
De totale personeelskosten van het eigen en het vorig dienstjaar stijgen van € 21.190.080 naar € 22.025.290
of met € 835.210.
In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden.
3
Verslag zitting politieraad 27 november 2017

Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou volgens het Federaal planbureau
de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 105,10) niet plaatsvinden in 2017 of in 2018.
In de huidige begroting 2018 is er voldoende budget voorzien om de operationele personeelsleden te laten
stijgen tot 251 en dit overeenkomstig het akkoord dat afgesloten werd in het Hoog Overleg Comité van
vrijdag 28 oktober 2016. Met de laatste mobiliteitscyclus in 2017 werden dan ook maar liefst een 16-tal
plaatsen opengezet. Deze dienen enerzijds ter vervanging van personeelsleden die op pensioen gaan of die
reeds in NAVAP zijn maar betekenen toch de netto aanwerving van een 6-tal operationelen. De totale
meerkost (inclusief de normale anciënniteitsverhogingen) om de operationele personeelsleden opnieuw op
251 personen te brengen, bedraagt 745.210 euro.
Werkingskosten:
Bij het opmaken van de werkingskosten werd er gestart vanuit de begrotingswijziging van 2017. Ten
opzichte van de begrotingswijziging 2017 zijn de werkingskosten gestegen met € 75.681 te wijten aan
volgende:
-

Het budget voor gedetacheerd personeel (330/122-06) vermindert met € 25.000 naar € 25.000.
Er wordt extra budget voorzien voor de technische kosten van derden (330/124-06) van € 5.000 voor
de takelkosten en € 85.000 voor de verhuiskosten naar het PC3H.

Schuld:
De schulduitgaven bestaan uit de financiële kosten van de leningen (interesten) en de aflossingen van deze
leningen. De totale schuld stijgt met € 508.762 naar € 1.843.458 door:
De betaling van de interesten en de aflossingen van de 3e en laatste aankoopschijf van 4,1 mio euro
en dit voor een volledig jaar voor een bedrag van € 246.477 of € 96.100 meer dan in 2017.
De betaling van de interesten en de aflossingen voor de lening (deel 1 van € 13 mio) die aangegaan
werd voor de bouw van het PC3H en dit voor een volledig jaar aan 2,095%. Deze bedraagt
€
585.872 of € 196.100 meer dan in 2017.
De raming van de betaling van de interesten en de aflossingen voor de lening (deel 2 van € 15,75 mio).
Deze lening is verhoogd met € 2,75 mio om naast de eigenlijke bouwkosten ook de kosten voor de
asbestverwijdering als de wettelijke herzieningen te kunnen betalen. Voor deze lening wordt de
interestvoet op 30 jaar ingeschat op 2,15% wat een meerkost van € 376.574 betekent in 2018.
Uiteindelijk zijn er ook de interesten en de aflossingen van de lening aan te gaan in 2018 voor de
jaarlijkse investeringen van 660.000 euro. Voor deze investeringen wordt slechts voor € 300.000
geleend op 10 jaar aan een verwachte interestvoet van 1,5%. Doordat er voor een groter bedrag aan
leningen wordt afgelost, dalen de financiële kosten voor de jaarlijkse leningen met € 160.000.

B) De ontvangsten gewone dienst:
De ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 25.600.606 met € 62.669 naar € 25.663.275 en dit door vooral
een stijging in de overdrachten:
In 2017 was er een grotere schadeloosstelling voor een voertuig waardoor dit bedrag niet voorzien mag
worden bij de creditnota's (330/106-01) van 2018. Tevens werden enkele kleinere ontvangsten niet meer
voorzien (330/106-02 en 330/161-48).
Er werden nog geen begrotingsonderrichtingen en bedragen voor de federale toelagen van 2018
gepubliceerd waardoor de verschillende federale toelages op hetzelfde bedrag werden gehouden als deze
van de begrotingswijziging 2017. Wel werd de federale sociale toelage II herrekend waardoor deze met
€3.011 vermindert naar € 255.492.
In 2018 zijn er in totaal 5 gedetacheerden waarvoor in totaal € 628.000 wordt ontvangen of € 356.090 meer
dan in BW 2017.
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Rekening houdende met de personen die in NAVAP zijn of in NAVAP kunnen gaan, wordt hiervoor in 2017
een voorzichtig bedrag van € 250.000 voorzien.
De gemeentelijke toelagen stijgen zoals voorzien met 1% of € 165.530 en dit om de extra personeelsleden te
compenseren en voor de financiering van het PC3H.
C) Het resultaat gewone dienst:
Het geraamd resultaat van het dienstjaar bedraagt - € 1.023.474
Daarbij wordt het geraamd begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2017 geteld dat € 3.410.044
bedraagt.
Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van
€ 2.386.571 wat een zeer goed resultaat is.

II.

De buitengewone dienst

A) De uitgaven buitengewone dienst:
Er is voor een totaal van €3.410.000 aan buitengewone dienst investeringen die als volgt wordt
samengesteld:
-

2,75 mio euro voor de betaling van de asbestverwijdering (€ 1,6 mio) en voor de wettelijke
herzieningen die tot een € 950.000 kunnen oplopen. Het restbedrag dient als kleine reserve in functie
van mogelijke verrekeningen. Voor de financiering van dit bedrag wordt een extra lening op 30 jaar
aangegaan zoals hiervoor eerder vermeld.
Betreffende de onverwachte kost van de asbestverwijdering zullen de nodige stappen gezet worden
om onze rechten te vrijwaren.

Normaal wordt jaarlijks een € 600.000 geïnvesteerd; voor 2018 wordt dit € 660.000 daar er voor € 60.000
minder aan materiaal en uitrusting in 2017 wordt aangekocht en dit over volgende posten:
In de begroting 2018 wordt minder voorzien voor informatica daar er reeds een budget van
€ 740.000 voorzien was in de BW van 2017 om te investeren in de ICT van het nieuwe PC3H
waaronder de uitrusting van de commandoroom, het voorzien van nieuwe servers, pc's en laptops en
andere.
Er wordt € 270.000 voorzien voor de aankoop van voertuigen waaronder 3 moto's, 1 combi en
1 anoniem voertuig met anpr camera.
Er wordt in 2018 maar liefst € 330.000 voorzien voor de aankoop van divers materiaal voor de
verschillende diensten van de PZVIas.
B) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst:
Er is voor een totaal van € 3.060.000 aan buitengewone dienst ontvangsten die als volgt wordt
samengesteld:
De verkoop van fietsen of motors voor een totaal van € 5.000
De verkoop van een wagen voor € 5.000
De bijkomende lening van 2,75 mio euro voor de asbestverwijdering en de wettelijke herzieningen
zoals hierboven vermeld. Deze lening wordt op 30jaar afgelost en de verwachte rentevoet is 2,15%.
De lening van € 300.000 op 10 jaar voor de jaarlijkse investeringen aan een vermoedelijke interestvoet
van 1,5%.
Voor de diverse investeringen in 2018 wordt er een overboeking van € 350.000 euro voorzien vanuit
het buitengewone reservefonds waardoor er nog € 400.000 op dit fonds overblijft.
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C) Betreffende het resultaat buitengewone dienst:
Er is een geraamd resultaat van het dienstjaar van 0.
Daarbij wordt het geraamd begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2017 geteld dat 46.316 euro
bedraagt.
Uiteindelijk levert dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst van
€46.316 op.
De voorzitter deelt mee dat na tal van gesprekken de hogeschool HOWEST een tegemoetkoming van 500.000
EUR zal geven aan de zone om de kosten voor het verwijderen van de aangetroffen asbest te helpen betalen.
De voorzitter leest de desbetreffende brief van de hogeschool HOWEST, gevoegd in bijlage van dit verslag,
voor.
De voorzitter noemt dit een meevaller.
Gehoord raadslid Patrick Jolie die de mening is toegedaan is dat dit geen meevaller maar een tegenvaller van
1,1 miljoen is. Men had dit moeten voorzien, de preventieadviseur had dit moeten zien.
De voorzitter vindt het niet correct om dit issue in de schoenen van de preventieadviseur te schuiven.
Raadslid Alain Cnudde stelt zich vragen bij de term ‘meevaller’ en vraagt zich af of dit wel een goede deal is.
Wat de begroting betreft, concludeert raadslid Cnudde, dat dit een begroting is volgens de oude politieke
cultuur. Op het einde van de legislatuur worden alle grote kosten gemaakt en de factuur zal pas de komende
jaren betaald worden.
Al jaren wordt gevraagd om het korps op te vullen en nu gaat men tal van personeelsleden aanwerven en
engagementen aangaan voor de komende jaren. Wél is hij tevreden dat het korps volledig ingevuld geraakt.
Hij vraagt zich af met welke uitgangspunten men naar de politieraad is gekomen. De schuld stijgt heel sterk en
de kosten om een lening af te betalen worden doorgeschoven naar de komende dertig jaar.
Indien nu sterk geïnvesteerd wordt in personeel zal de rekening in de toekomst niet meer zo spectaculair zijn.
De buitengewone dienst is een dikke tegenvaller.
Hopelijk is de lening die vermeld staat onder punt ‘b’ geen misrekening.
Het is niet goed dat de kostprijs voor een project een bepaald bedrag bedraagt en later veel meer kost.
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt zich af in welke mate de firma die de zone begeleid heeft bij het
nieuwbouwproject, verantwoordelijk kan gesteld worden voor de aanwezigheid van asbest.
Raadslid David Wemel sluit zich aan bij de opmerking van Maarten Seynaeve. Het is aangewezen om te zoeken
naar een manier om de kost zo weinig mogelijk op de politiezone te verhalen.
En wat met de recurrente kosten ?
Ook raadslid Patrick Jolie merkt op dat er nog heel wat investeringen op stapel staan.
Tevens verwijst hij naar de asbestinventaris en vraagt zich af of de betrokken firma daaromtrent niet moet
aangesproken worden.

De voorzitter stelt duidelijk dat men de aanwezigheid van asbest onmogelijk kon ontdekken. De asbest stond
niet op de plannen. Men kon de aanwezigheid van asbest enkel vaststellen bij afbraak. De zone had de keuze.
Ofwel naar de rechtbank gaan ofwel een overeenkomst met HOWEST. Men heeft voor dit laatste gekozen
daarenboven is HOWEST niet de initiële eigenaar.
Nog volgens de voorzitter is de kostprijs van het gebouw geplafonneerd. Uiteraard evolueert deze mee met de
index. Kunnen we deze betalen ? In de speciale zitting van de gemeenteraad rond het item ‘veiligheid’ werd
aangetoond dat de kostprijs kan betaald worden.
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Het is normaal dat een investering gespreid wordt over een aantal jaren. Er zal ook geïnvesteerd worden in
personeel. Vanuit de zone wordt er op toegekeken dat zowel het personeel als de kosten voor de bouw kunnen
gedragen worden.

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 begroting van de politiezone
VLAS, dienstjaar 2018 waarvan de uitslag luidt als volgt:
57,33 ja – stemmen

Marc Lemaitre, Phyllis Roosen, Bert Herrewyn, Hilde Verduyn, Marie Claire
Vandenbulcke, Fanny Decock, Wout Maddens, Wouter Allijns, Maarten Seynaeve,
Liesbet Maddens, Jeroen Dujardin, Carine Dewaele, Francis Benoit en Vincent Van
Quickenborne

37,83 onthoudingen

de overige raadsleden

0 neen - stemmen

De politieraad beslist:
1.1.

om in te stemmen met begroting van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2018, als volgt:

GEWONE DIENST
Totaal gewone uitgaven

25.431.275,15

groep 70: personeelskosten
groep 71: werkingskosten
groep 72: overdrachten
groep 7X: schuld

20.769.817,08
2.796.700,24
21.300,00
1.843.457,83

Totaal gewone ontvangsten

25.663.274,59

groep 60: prestaties
groep 61: overdrachten
groep 62: schuld

47.500,00
25.485.748,99
130.025,60

Totaal vorige dienstjaren

-1.255.473,14

Totaal overboekingen

0,00
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Geraamd resultaat van het dienstjaar

-1.023.473,10

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
van het vorig dienstjaar

3.410.044,28

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
gewone dienst

2.386.570,58

BUITENGEWONE DIENST
Totaal buitengewone uitgaven

3.410.000,00

groep 91: investeringen

3.410.000,00

Totaal buitengewone ontvangsten

3.060.000,00

groep 81: investeringen
groep 82: schuld

10.000,00
3.060.000,00

Totaal vorige dienstjaren

Totaal overboekingen

Geraamd resultaat van het dienstjaar

0,00

350.000,00

0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
van het vorig dienstjaar

46.316,14

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
buitengewone dienst

46.316,14

1.2.

dat de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018, binnen de gestelde termijnen zal
overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid;

Bijlage:
Het begrotingsdocument, politiezone VLAS, dienstjaar 2018.

2.

Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Overdracht van bevoegdheden
aan het politiecollege. Gewone dienst. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
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Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste

Referenties:
-

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 33;
de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 234;
de nota van de vervangende korpschef van 31 oktober 2017 met kenmerk BOD/SCR/VEA/5401/2017;
de beslissing van het politiecollege van 14 november 2017, punt 2.1.;

Beschrijving:
Voor een vlot dagelijks beheer van de politiezone is het aangewezen dat door de politieraad een delegatie
wordt verleend aan het politiecollege inzake het bepalen van de wijze van gunnen van een overheidsopdracht
en het vaststellen van de voorwaarde van deze opdracht. Dit conform artikel 234 van de Nieuwe
Gemeentewet.
Raadslid Patrick Jolie merkt op dat er in de vorige zitting van de politieraad al een delegatie werd toegekend
aan het politiecollege en wenst geen herhaling.
Raadslid Maarten Seynaeve merkt op dat er met de nu voorliggende delegatie de vorige jaren wél werd
ingestemd.
De politiesecretaris bevestigt dat er met de nu voorliggende delegatie al gedurende vele jaren wordt
ingestemd. De nu voorliggende delegatie gaat omtrent een delegatie tot 50.000 EUR inzake de gewone dienst.
De delegatie waarmee werd ingestemd in de vorige zitting van de politieraad gaat omtrent 30.000 EUR inzake
de buitengewone dienst én steeds via een onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
2.1.

om ermee in te stemmen dat:

1.

de keuze van de wijze waarop de opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten
worden gegund en de vaststelling van de voorwaarden voor die opdrachten voor het dienstjaar 2018,
overgedragen worden aan het politiecollege;

2.

dit geldt voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de politiezone en
binnen de perken blijven van de voorziene kredieten van de gewone begroting van de politiezone VLAS
en eventuele begrotingswijzigingen, voor het dienstjaar 2018;

3.

de opdrachten in kwestie de som van 50.000 EUR ( exclusief BTW) niet mogen overschrijden;
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3.

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

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, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 27 maart 2017, punt 4;
Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de lokale politie, inzonderheid artikel 7;
De beslissing van het politiecollege van 14 november 2017, punt 18.2.;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 27 maart 2017, punt 4, werd ingestemd met de jaar- en begrotingsrekening
van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2016.
De politiezone VLAS mocht een schrijven ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé inzake de goedkeuring van
de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016 in het kader van het bijzonder specifiek
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:
3.1.

kennis te nemen van het schrijven van 19 oktober 2017 van gouverneur Carl Decaluwé inzake de
goedkeuring van de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016 in het kader
van het specifiek bijzonder toezicht;

Bijlage:
-

Het desbetreffend schrijven;

4.

Aankoop van kogelwerende vesten. Plaatsingsprocedure en opdrachtdocument. Instemmen.

Aanwezig:
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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, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste

Referenties:
-

-

-

De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in zonderheid artikel 42, §1,1°a
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, geraamde bedrag is minder dan
135.000 EUR).
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren.
Het Koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017
tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
Het bestek 2017/259.
Nota van CP Guy Vincke van 11 september 2017 met kenmerk ST/BLD/VGY- 4274/17;
De beslissing van het politiecollege van 14 november 2017, punt 11.1., 11.2. en 11.3.;

Beschrijving:
A. Historiek
Bij de begrotingsopmaak in het najaar van 2016 werd er rekening gehouden met het feit dat in april 2017
zeventien (17) kogelwerende vesten kwamen te vervallen en dus vervangen moesten worden. De aankoop zou
gebeuren via het federaal raamcontract die op zijn einde liep. In 2018 zouden nog eens 34 kogelwerende vesten
moeten vervangen worden.
Omdat onze medewerkers reeds verschillende malen opmerkingen hadden gemaakt over het gewicht, het niet
flexibel zijn en de hinder bij de uitvoering van hun taken, werd er uitgekeken of er andere paden konden
bewandeld worden buiten het federale raamcontract. Op 24 januari 2017 werd in de schietstand een demodag
georganiseerd voor leveranciers van beenholsters en werden ook bepaalde tactische vesten voor opberging van
materiaal getoond.
Deze demodag leidde ertoe dat de operationele leiding van mening was dat geinvesteerd zou moeten worden
in een ander type kogelwerende vest en dat deze nieuwe aan te kopen kogelwerende vest compatibel zou
moeten zijn voor alle operationele leden ongeacht de taken die uitgevoerd zouden worden. De nieuwe
kogelwerende vesten zouden dus flexibel, licht en snel aanpasbaar moeten zijn aan de uit te voeren taak,
ongeacht de kogelwerende vest boven of onder de kledij gedragen zouden worden. Ondertussen werd door de
preventieambtenaar naar een systeem gezocht om de Astridradio op de huidige kogelwerende vest te kunnen
monteren, gezien de kogelwerende vest hinderde wanneer de radiopost vanuit de dienstgordel moest genomen
worden.
Op het CPBW van 21 februari 2017 werd de demodag besproken en kregen de syndicale afgevaardigden kennis
dat twee medewerkers een nieuw type kogelwerende vest aan het testen waren. Het korps wachtte op het
advies van de geweldsmonitoren om een verdere beslissing te kunnen nemen. Ondertussen werden intern
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lijsten opgemaakt om de kogelwerende vesten die eind april 2017 zouden vervallen te kunnen vervangen door
de exemplaren van medewerkers die minder operationeel waren op het terrein, gezien er niet meer aangekocht
zou worden via het federaal raamcontract.
De hoofdmonitoren vroegen om hun advies te mogen uitstellen tot na de politiebeurs “InfoPol 2017”, die plaats
vond in de Xpo Kortrijk en dit eind april 2017. Daar kregen de hoofdmonitoren verschillende exemplaren te zien
van nieuwe types kogelwerende vesten die tegemoet komen aan de verzuchtingen van de medewerkers.
Op 30 mei 2017 vond een overleg plaats met de operationele leiding, de ondersteunende leiding, de
hoofdmonitoren en de preventieadviseur om na te gaan wat de mogelijkheden waren om een nieuw type
kogelwerende vest aan te kopen. Er was sprake van de komst van een nieuwe Europese richtlijn waarin een
nieuwe normering zou gehanteerd worden voor persoonlijke beschermingsmiddelen (specifieke civiele
beschermingsuitrusting waar politie en militiaren niet onder vallen, maar richtinggevend zou kunnen zijn voor
politie en militairen).
Tot op heden werden noch een federaal raamcontract inzake kogelwerende vesten, noch een Europese richtlijn
met een nieuwe normering bekend gemaakt. Op het overleg van 30 mei 2017 werd beslist om een nieuw type
kogelwerende vest te kopen en dit via het plaatsen van een overheidsopdracht. Een advies van de
preventieambtenaar zou de nota aan het politiecollege vervolledigen.
B. Aantal kogelwerende vesten en verdeling over het korps.
In totaal zouden 251 kogelwerende vesten moeten worden aangekocht om alle operationele leden te voorzien
van een nieuw type kogelwerende vest. Dit zou gefaseerd gebeuren, waarbij terreinwerkers voorrang krijgen op
operationele medewerkers die hoofdzakelijk bureeldienst doen.
C. Geraamd bedrag.
Het totaal geraamde bedrag van de 251 kogelvrije vesten overstijgt niet de 130.000,00 EUR (excl. btw)

Conform de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, §1,1°a, kan het plaatsen van deze
overheidsopdracht gebeuren via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

In de zitting van het politiecollege van 14 november 2017, punt 11.3. werd ingestemd om, onder voorbehoud
van goedkeuring door de politieraad, volgende leveranciers aan te schrijven:
1. AMBASSADOR ARMS, Regentiestraat 73 te 9100 SINT-NIKLAAS
2. SEYNTEX, Seyntexlaan 1 te 8700 TIELT
3. ARMA-SUPPLY, Drapstraat 32A te 9220 HAMME
4. FALCON TACTICAL SOLUTIONS, Industriepark Noord 11 te 8730 BEERNEM
5. A6 LAW ENFORCEMENT (Div. Cornet & Co), Havenlaan 108-110 te 1000 BRUSSEL
6. UNITED SECURITY GROUP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL
Voor het plaatsen van deze opdracht werd een bestek opgemaakt met referentie 2017/259.
De korpschef wnd., toont een kogelwerende vest die hedentendage gedragen wordt. Deze vesten zijn zwaar,
niet flexibel en niet comfortabel.
Wat de nieuwe kogelwerende vesten betreft gaat de zone inzetten op flexibiliteit, anonimiteit en comfort.
Raadslid Patrick Jolie vraagt zich af waarom 251 kogelwerende vesten zullen aangekocht worden. Kan één vest
niet gedragen worden door meerdere personeelsleden ?
De korpschef wnd., verduidelijkt dat deze vesten gemaakt worden op maat. Collectief zijn extra
beschermingsplaten die over de persoonlijke kogelwerende vesten kunnen gedragen worden. Deze collectieve
vesten geven bescherming tegen oorlogswapens.
Op de vraag van raadslid Patrick Jolie wat er gebeurt met de vesten indien iemand het korps verlaat, antwoordt
de korpschef wnd., dat deze vesten in het korps blijven. Bij de komst van een nieuw personeelslid kan gekeken
worden of er nog een vest voorhanden is in de zone die het nieuwe personeelslid past.
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Raadslid Patrick Jolie vraagt of er tussen de zones kan afgesproken worden.
De korpschef wnd., verduidelijkt dat men vesten aan andere zones kan verkopen.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
4.1.

om inzake de opdracht tot het aankopen van kogelwerende vesten, de voorwaarden vast te stellen
zoals voorzien in het bestek 2017/259 en als plaatsingsprocedure een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking te bepalen conform artikel 42, §1,1°a van de wet op de
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 ;

4.2.

ermee in te stemmen dat de uitgave voor deze levering op afroep kan betaald worden met de
middelen die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/744-51 van de politiebegroting 2018, 2019,
2020 en 2021;

Budget:
130.000 EUR voor de aankoop van kogelwerende vesten op afroep verdeeld over 48 maanden
politiebegroting 2018 - artikelnummer 330/744-51
politiebegroting 2019 - artikelnummer 330/744-51
politiebegroting 2020 - artikelnummer 330/744-51
politiebegroting 2021 - artikelnummer 330/744-51

Bijlage:
-

5.

het bestek 2017/259 inzake de aankoop van kogelwerende vesten die zowel boven als onder de kledij
kunnen gedragen worden ;
Het advies van de preventieadviseur;

Voorstel tot aankoop via het raamcontract FORCMS VV 076 perceel 3 van één nieuw anoniem
dienstvoertuig en toebehoren. 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, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste

Referenties:
-

Het federaal raamcontract FORCMS VV 076 perceel 3;
De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in zonderheid artikel 43;
De nota van HINP Peter Holvoet van 26 oktober 2017 met kenmerk COS/LOG/HPE/4927 /2017;
13
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-

De beslissing van het politiecollege van 14 november 2017, punt 12.1.;

Beschrijving:
De Hondenbrigade van PZ Vlas zal op korte termijn worden uitgebreid tot 5 personen; 4 patrouillehond geleiders
en 1 drughond geleider. Op heden is deze “brigade” uitgerust met twee striping voertuigen (en 1 anoniem
voertuig voor administratieve verplaatsingen zoals opleiding). Dat aantal blijft behouden en zal in principe
voldoende zijn. Om evenwel aan de stijgende vraag van de inzet van de drughond geleider te kunnen voldoen
(zowel voor de actieve als de passieve module), zal een voertuig van de administratieve diensten doorschuiven
naar de hondenbrigade. Het voertuig zal uitgerust worden voor het vervoer van en de inzet van zowel de
drughonden (2) en de patrouillehonden van de PZ Vlas.
Deze wagen zal in principe worden toegewezen aan het team van GINT, dat naast de honden en geleiders ook 8
inspecteurs bevat die meestal in burger werken.
In die zin zal het gebruik van het anoniem voertuig dubbel zijn. Ter vervanging van deze wagen zou een nieuw
anoniem dienstvoertuig aangekocht worden.
Het voertuig zal voorzien worden van een geluidstoestel en blauwe zwaailichten zodat het indien nodig door alle
diensten kan gebruikt worden.
De lokale politiezones kunnen aansluiten bij de federale raamcontracten van FORCMS waardoor de opmaak van
eigen bestekken en aanbestedingsprocedures niet meer nodig is.
Voor de aankoop van een anoniem voertuig type break stelt de politiezone VLAS voor om aan te sluiten bij het
federaal raamcontract for-cms VV 076perceel 3 : OPEL Astra Sports Tourer. De offerte werd zoals voorzien in
het raamcontract gevraagd bij OPEL BARISEAU MOTTRIE Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk.
De levering zal gebeuren via de lokale dealer OPEL BARISEAU MOTTRIE Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk .
De kostprijs voor de aankoop en toebehoren is 19.137,67 EUR (Exclusief BTW) en 23.156,58 EUR (Inclusief
BTW)
De kostprijs van deze aankoop kan betaald worden met middelen die voorzien zijn op het begrotingsartikel
330/743-98 van het dienstjaar 2017.

De korpschef wnd., verduidelijkt dat het aantal personeelsleden bij de hondenbrigade stijgt. Het nieuw aan te
kopen voertuig zal in het commissariaat ‘Ter Doenaert’ geplaatst worden. Eens alle diensten samen zitten in
het nieuw politiecommissariaat zal het aantal dienstvoertuigen dalen. De inrichting van de voertuigen (blauwe
signalisatie + sirene) wordt uitgevoerd door eigen personeel om zo de kostprijs wat lager te houden.
Raadslid Pieter Soens merkt op dat om veiligheidsredenen de nummerplaten van de voertuigen en de reden
waarom een voertuig precies wordt ingezet beter niet vermeld wordt in de toelichtingsnota die daarenboven
op de website wordt geplaatst en toegankelijk is voor iedereen. (Deze gegevens worden thans ook weggelaten
uit het verslag).

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
5.1.

om in te stemmen met de aankoop van 1 anoniem voertuig en toebehoren, OPEL Astra Sports Tourer ,
en deze opdracht te gunnen aan OPEL BARISEAU MOTTRIE Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk.

Budget:
23.156,58 EUR (Inclusief BTW) voor de aankoop van 1 anoniem dienstvoertuig en toebehoren OPEL Astra
Sports Tourer .
Politiebegroting 2017 – begrotingsartikel 330/743-98
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Bijlagen:
-

Prijsofferte OPEL Astra Sports Tourer via OPEL BARISEAU MOTTRIE
De fiche overeenkomst FOR-CMS VV 076 perceel 3

6.

Aankoop digitale snelheidsmeter. Plaatsingsprocedure en opdrachtdocument. 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, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste

Referenties:
-

-

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in zonderheid artikel 42, §1, 1°, a;
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke
sectoren, in zonderheid artikel 90, 1° en artikel 11, eerste lid, 2°;
Het Koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de
informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Het bestek 2017/261 inzake de levering van een digitale snelheidsmeter inclusief indienststelling en
opleiding;
De nota van HINP Bjorn Bouckaert van 7 november 2017 met kenmerk BOD/SCR/VEA/5141/2017;
De beslissing van het politiecollege van 14 november 2017, punt 16.1. en 16.2.;

Beschrijving:
Huidige situatie :
De laatste jaren werd het aantal snelheidscontroles binnen de PZ VLAS fors opgedreven.
Het actiedomein van de snelheidscontroles werd eveneens uitgebreid naar bvb. woonwijken, zones 30, locaties
aangebracht door de burgers,…
Momenteel beschikt de PZ VLAS over een snelheidscamera GATSO type RS-GS11. Het toestel is ingebouwd in
een voertuig Peugeot lichte vracht van grijze kleur. Dit toestel is reeds in gebruik bij de verkeerspolitie sinds het
jaar 2014.
Gezien de inbouw in een vast voertuig is het gebruik dan ook beperkt.
Op sommige locaties is het niet mogelijk om het voertuig te parkeren, waardoor er dan ook geen
snelheidscontroles kunnen gebeuren.
Bijkomend is het voertuig als zodanig gekend bij de burgers waardoor het niet steeds evident is om de
snelheidscontroles discreet uit te voeren.
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Evolutie snelheidscamera’s :
De laatste jaren waren er op het gebied van snelheidscamera’s heel wat nieuwe ontwikkelingen. De
fabrikanten zetten momenteel in op snelheidscamera’s dewelke vrijstaand worden gebruikt.
Men kiest minder voor een inbouw in een voertuig teneinde de flexibiliteit in het gebruik maximaal te
benutten.
De nieuwe snelheidsmeters worden gebruikt op een statief of op een bevestigingselement dat aan elke wagen
kan vastgemaakt worden of zelfs in een vuilniscontainer. Op die manier kunnen snelheidscontroles heel
discreet worden uitgevoerd.
Sommige toestellen kunnen zelfs als flitspaal gebruikt worden indien hiervoor een bijkomende behuizing wordt
aangekocht alsook een homologatiedossier wordt aangevraagd.
Bij de mobiele opstelling zijn de toestellen niet meer gekoppeld aan een vast voertuig. De toestellen zijn
vrijstaand en kunnen dan ook vanuit elk voertuig gebruikt worden.
Bepaalde nieuwe snelheidscamera’s zijn uitgerust met een ANPR module. Tijdens de snelheidscontrole worden
alle nummerplaten gescand. Bij een HIT op een blacklist wordt onmiddellijk een signaal gegeven aan de
operator.
Alle gelezen nummerplaten kunnen ook achteraf geconsulteerd worden.

Inzet binnen PZ VLAS
Na een heropwaardering van verkeershandhaving binnen de PZ VLAS wordt er opnieuw meer ingezet op
snelheidscontroles.
De aankoop van een bijkomend flitstoestel zou enerzijds het aantal snelheidscontroles kunnen verhogen, doch
anderzijds ook kunnen zorgen voor meer flexibele inzetbaarheid.
Zo kan men het toestel perfect op een locatie plaatsen waar vroeger geen snelheidscontrole mogelijk was
gezien het voertuig er niet kon geparkeerd worden.

Trajectcontrole :
In het buitenland worden bepaalde toestellen die nu ook in België gehomologeerd zijn ingezet voor
trajectcontrole. Twee toestellen kunnen aan een paal bevestigd worden en zo wordt een trajectcontrole
bekomen. Hiervoor dienen de locaties wel gehomologeerd te worden.
In België kunnen deze toestellen nog niet ingezet worden als trajectcontrole. Gezien hiervoor nog enkele
goedkeuringsprocedures dienen te worden doorlopen. Dit kan nog tot 5 jaar duren alvorens dit mogelijk is.

Concreet:
Vanuit de politiezone VLAS, meer bepaald vanuit de afdeling ‘mobiliteit’, wordt voorgesteld om over te gaan
tot de aankoop van een digitale snelheidsmeter, inclusief in plaats stelling en opleiding.
De voorwaarden waaraan deze snelheidsmeter moet voldoen staan beschreven in het bestek 2017/261,
gevoegd in bijlage.

De kostprijs voor de aankoop van deze snelheidsmeter wordt geraamd op 52.000 EUR (excl BTW) en 62.920
EUR (incl BTW).
De jaarlijkse kostprijs van het onderhoudscontract wordt geraamd op 2.500 EUR (exlc BTW) en 3.025 EUR (incl
BTW).
De kostprijs voor de aankoop van de digitale snelheidsmeter kan gedragen worden met de kredieten die
voorzien worden op de politiebegroting dienstjaar 2018 begrotingsartikel 330/744-51.
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De kostprijs voor het onderhoudscontract kan gedragen worden met de kredieten die voorzien worden op de
politiebegroting dienstjaar 2018 en volgende begrotingsartikel 330/124-12.
In de zitting van het politiecollege van 14 november 2017, punt 16.2. werd, onder voorbehoud van goedkeuring
door de politieraad, beslist om volgende leveranciers uit te nodigen voor het indienen van een offerte:
-

SecuRoad, Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk
Polis-Service, Achterstenhoek 26 te 2275 LILLE
Jenoptik Robot GMBH, Opladener Strasse 202, 40789 Monheim Am Reim Duitsland
Sirien, Viselaan 109 te 1170 Watermaal-Bosvoorde

Gehoord de korpschef wnd., die verduidelijkt dat dit toestel kan bevestigd worden op een voertuig, een statief
en in een container. Dit toestel biedt meer flexibiliteit. In de toekomst kan (na homologatie) met een tweede
toestel aan trajectcontrole worden gedaan. De zone zet zo dus meer in op verkeersveiligheid.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
6.1.

om inzake de aankoop van een digitale snelheidsmeter, de voorwaarden vast te stellen zoals voorzien
in het bestek 2017/261 en als plaatsingsprocedure een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking te bepalen conform artikel 42, §1, 1°a van de wet op de
overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

Budget:
-

-

aankoop van deze snelheidsmeter wordt geraamd op 52.000 EUR (excl BTW) en 62.920 EUR (incl
BTW).
politiebegroting dienstjaar 2018, onder voorbehoud van goedkeuring – begrotingsartikel 330/744-51
jaarlijkse kost onderhoudscontract wordt geraamd op 2.500 EUR (exlc BTW) en 3.025 EUR (incl BTW)
politiebegroting dienstjaar 2018 en volgende – begrotingsartikel 330/124-12

Bijlage:
Het bestek 2017/261 inzake de levering van een digitale snelheidsmeter inclusief indienststelling en
opleiding;

7.

PC3H. Aankoop van multimedia voor het nieuw politiecommissariaat. 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, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste
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Referenties:
-

Het raamcontract IT stad Kortrijk 2013 - 2017, meer bepaald lot 7A (Realdolmen).
De beslissing van het politiecollege van 05 oktober 2017, punt 4 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat PC3H (vastleggen van kredieten).
De beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat PC3H (vastleggen van kredieten).
De interne afstemming op het stafoverleg van 12 oktober 2017.
De nota van CP Guy Vincke van 27 oktober 2017 met kenmerk ST/BLD/VGY - 4901/17;
de beslissing van het politiecollege van 14 november 2017, punt 13.1.;

Beschrijving:
De vooruitgang in de werkzaamheden van het nieuw politiecommissariaat worden besproken tijdens de
werfoverleggen tussen het consortium THV en de PZ VLAS. Tijdens een recent werfoverleg werd door THV
gevraagd om afstemming te zoeken tussen de leverancier van het multimedia-materiaal en de
consortiumpartner van THV die de elektrische voorzieningen voorziet.
Intern de PZ VLAS werd op plan bekeken welke multimedia voorhanden moest zijn en op welke plaatsen. Het
uitgangspunt was daarbij uit te zien naar uniformiteit binnen het nieuwe politiecommissariaat PC3H en te
zoeken naar een totaaloplossing.
Binnen het vermelde raamcontract werd een oplossing overlegd met de audiovisuele systeemintegrator bvba
Whitemilk uit Ronse. Dit raamcontract eindigt op 31 december 2017.
Het raamcontract IT stad Kortrijk 2013-2017, meer bepaald lot 7A (Real Dolmen) bepaalt dat voor audio visuele
systemen zij samenwerkt met White Milk uit Ronse. Derhalve wordt het materiaal bepaald door White Milk, zie
bundel, en maakt Real Dolmen de offerte op.
A. Welke lokalen worden voorzien van multimedia.
De audiovisuele uitrusting wordt voorzien voor :
- 1 onthaalruimte
- 2 briefingrooms
- 4 vergaderzalen
- 1 commandoroom
- 1 refter
B. Wat omvat de voorgestelde totaaloplossing.
-

projectie en beeldschermen
audio
wireless presentatiesysteem
ruimte reservering
bedieningspanelen voor uitrusting
kabels, aansluitingspunten en connectiviteit

De korpschef wnd., verduidelijkt dat de zone gekozen heeft voor een totaal concept. Voor de aankopen wordt
beroep gedaan op het raamcontract dat de stad Kortrijk heeft met de firma Real Dolmen.
Raadslid Patrick Jolie merkt op dat dit raamcontract eind dit jaar afloopt. Hij vraagt zich af of er niet gewacht
kan worden tot er een nieuw raamcontract is. Hij heeft de indruk dat alles vlug in elkaar werd gestoken. Hij
heeft ook kritiek gehoord inzake deze aankopen.
De korpschef wnd., repliceert dat deze aankopen werden toegelicht aan alle afdelingshoofden van de
operationele en ondersteunende diensten om zo een maximaal draagvlak te hebben en de noden te
detecteren.
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De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
7.1.

in te stemmen met de voorgestelde totaaloplossing inzake multimedia voor het nieuw politiegebouw
PC3H volgens de offerte van Realdolmen conform het raamcontract IT van stad Kortrijk.

Budget:
dienstjaar 2017 - buitengewone begroting ,
begrotingsartikel 330/742-53 informaticamateriaal,
bedrag : 126.560,00 EUR (excl. btw) - 153.137,60 EUR (incl.btw)

Bijlage :
-

Voorstel integraal concept White Milk
offerte van Realdolmen van 24 oktober 2017 met referentie 558973

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, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste

De raad hoort,
Gehoord raadslid David Wemel die volgende bemerkingen maakt inzake de rally:
- hij dankt de politiezone VLAS voor de snelle communicatie in het kader van de rally;
- hij vraagt zich af of de begane snelheidsovertredingen werden gemaakt door rallyvoertuigen of
door andere bestuurders; (ondertussen werd reeds geantwoord dat het onbegonnen werk is om de
opsplitsing te maken onder meer omdat er met andere zones werd samengewerkt);
- zijn er meldingen binnengelopen bij de politie en wat waren de klachten ?
- hoeveel bedraagt de kostprijs voor de politie naar aanleiding van de rally ?
- hoeveel manschappen werden er ingezet ?

Raadslid Marc Lemaitre vraagt of de resultaten hoger liggen dan op normale dagen en hoger zijn dan vorige
jaren ?
Raadslid Jeroen Dujardin feliciteert de politie voor haar inzet en de samenwerking met de organisatie.
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De voorzitter verduidelijkt dat men nog niet weet of de snelheidsovertredingen werden begaan door de
toeschouwers of door rallyvoertuigen. Hij gaat ermee akkoord dat deze gegevens zullen bezorgd worden.
Er werden zeer veel snelheidscontroles uitgevoerd zelfs in de zone 30.
Algemeen ligt het percentage snelheidsovertredingen in dezelfde lijn als vorig jaar.
De korpschef wnd., verduidelijkt dat er geflitst werd met voertuigen uit andere zones en dicht bij de rally.
Op zaterdag werden 10.345 voertuigen gecontroleerd en 902 voertuigen werden geflitst (8,7%).
Op zondag werden 8.586 voertuigen gecontroleerd en 653 voertuigen werden geflitst (7,9%).
Er werd sterk ingezet op voetpad parkeren en parkeren op het fietspad.
Er kwamen geen klachten binnen inzake geluid wel inzake foutief parkeren.
Wat de kostprijs betreft is er maar een deel voor de zone, er zijn nog andere betrokkenen.
De gevraagde kostprijs inzake de inzet van personeel wordt nog overgemaakt.
Nog volgens de voorzitter mag een rally geen vrijgeleide zijn om snelheidsovertredingen te begaan.
Raadslid Patrick Jolie deelt mede dat de voertuigen uitgerust waren met track and trace. Zijn de gegevens
daarvan al binnengekomen.
De korpschef wnd., antwoordt dat de organisatie waarschuwingen (strafpunten) gaf aan rally rijders die te snel
reden. Op basis van track & trace gegevens kunnen politiediensten geen proces verbaal uitschrijven.
Raadslid David Wemel heeft er weet van dat er verkenningsritten hebben plaats gevonden na zonsondergang,
wat niet mocht.
De korpschef antwoordt daar officieel geen weet van te hebben anders zou men wel opgetreden hebben
Raadslid Johan Schietgat meldt dat een familielid, op risico van zijn eigen leven, een koppel overvallers heeft
weten te klissen. De dag erna liepen deze overvallers al terug rond.
De voorzitter repliceert dat het de onderzoeksrechter is die beslist of een persoon al dan niet wordt
aangehouden.
Volgens de korpschef wnd. is het vooral belangrijk dat er een kwaliteitsvol dossier is voor de gerechtelijke
overheid.
Raadslid Marc Lemaitre vond de actie inzake de controle op taxi’s voorbeeldig. Hij vraagt of ook het deelnemen
aan ‘Uber’ wordt gecontroleerd
De voorzitter heeft geen weet van activiteiten van Uber.
Raadslid Patrick Jolie vraagt toelichting inzake de beslissing van het politiecollege van 20 oktober 2017, punt 2:
‘aanwerven van een arbeider op basis van een contract voor bepaalde duur’.
De korpschef wnd., antwoordt dat er een aantal mensen gedurende een paar maanden afwezig zijn en
zodoende werd iemand op tijdelijke basis aangeworven.

Besloten zitting 27 november 2017.

8.

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

9.

Op rust stelling van een hoofdinspecteur van politie. Instemmen.
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10.

Ambtsneerlegging van een inspecteur van politie. Instemmen.

11.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 29 januari 2018.

Adv. Annelies Verplaetse
Politiesecretaris

Vincent Van Quickenborne
Voorzitter
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