ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 30 januari 2017 van 19u. tot 20.15u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 28 november 2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Einde van het mandaat van een politieraadslid.
Eedaflegging van een nieuw politieraadslid.
De criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS, 2016. Toelichting.
Mobiliteitscyclus 2017/01. Vacant verklaring van 5 betrekkingen in het operationeel kader.
Instemmen.
De begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016. Aktename van goedkeuring.
Interzonale uitbouw van een ANPR-camera netwerk. Instemmen met de aankoop van twee
ANPR- camera’s. Uitbreiding plaatsing ANPR-camera’s. Instemmen.
Voorstel tot aankoop via het raamcontract for-cms VV 076 van drie nieuwe anonieme
dienstvoertuigen en toebehoren, ter vervanging van drie uit dienst te nemen voertuigen.
Instemmen.
Voorstel tot aankoop via het raamcontract for-cms VV 067 van drie kantoorwagens van het
type Volkswagen Transporter T6 ter vervanging van uit dienst te nemen voertuigen.
Instemmen.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting:
9.
10.
11.
12.
13.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/05. Benoemen.
Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke
partijstelling door de politiezone VLAS.
Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.
Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.
Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 30 januari 2017

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

Het verslag van de zitting van de politieraad van 28 november 2016, wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.

De zitting eindigt om 20.15u.

2
Verslag zitting politieraad van 30 januari 2017

Openbare zitting maandag 30 januari 2017

1.

Einde van het mandaat van een politieraadslid.

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

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 19 en 21;
De beslissing van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 9 januari 2017;
De beslissing van het politiecollege van 13 januari 2017, punt 2.1.;

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8, werd mevrouw Catherine
Matthieu verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS.
Met een schrijven van 20 december 2016 dient mevrouw Catherine Matthieu haar ontslag in als
gemeenteraadslid van de stad Kortrijk met ingang van 8 januari 2017.
In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 9 januari 2017 wordt akte genomen van
het ontslag van mevrouw Catherine Matthieu als gemeenteraadslid.
Conform artikel 21 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 leidt het verlies van
de hoedanigheid van gemeenteraadslid van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid
van de politieraad.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
1.1.

kennis van te nemen van het einde van het mandaat van politieraadslid Catherine Matthieu,
conform artikel 21 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998;

Bijlage:
-

Het desbetreffend schrijven van mevrouw Catherine Matthieu van 20 december 2016;
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2.

Eedaflegging van een nieuw politieraadslid.

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

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 19, 20 en 21;
De beslissing van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 9 januari 2017;
De beslissing van het politiecollege van 13 januari 2017, punt 2.2.;

-

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8, werd mevrouw Catherine
Matthieu verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS.
Met een schrijven van 20 december 2016 dient mevrouw Catherine Matthieu haar ontslag in als
gemeenteraadslid van de stad Kortrijk met ingang van 8 januari 2017.
In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 9 januari 2017 wordt akte genomen van
het ontslag van mevrouw Catherine Matthieu als gemeenteraadslid.
Conform artikel 21 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 leidt het verlies van
de hoedanigheid van gemeenteraadslid van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid
van de politieraad.
Conform artikel 19, tweede lid van de WGP, werd de heer David Wemel, in de zitting van de
gemeenteraad van 9 januari 2017, aangeduid als vervanger van mevrouw Catherine Matthieu, zowel
voor de gemeenteraad als voor de politieraad.
Op maandag 16 januari 2017 werd de heer David Wemel opgeroepen tot aanstelling als
politieraadslid. De heer Wemel heeft nog diezelfde dag bevestigd dit mandaat te willen aanvaarden.
Conform artikel 20bis §1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst gestructureerd op twee niveaus legt David Wemel de eed af in handen van de voorzitter
a.i.. 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 de heer David Wemel die vervolgens als
titelvoerend politieraadslid wordt geïnstalleerd;

Bijlage:
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-

De oproepingsbrief van 13 januari 2016 ter attentie van de heer David Wemel;
Het desbetreffend antwoord van de heer David Wemel;

3.

De criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS, 2016. Toelichting.

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, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis
Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne Vandendriessche, Hilde Verduyn,
David Wemel en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadsleden: Wout Maddens

Beschrijving:
Mevrouw Hilde Wylin, strategisch analiste van de zone, geeft een toelichting inzake de
criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS, 2016.
Ze legt er de nadruk op dat de cijfers spreken over de feiten geregistreerd door de politiezone VLAS
en gepleegd op het grondgebied van VLAS.
De powerpoint waar mevrouw Wylin een toelichting over geeft zal op het extranet geplaatst worden.
De voorzitter dankt mevrouw Wylin voor de schitterende analyse.
Gehoord Carol Leleu die stelt dat het aantal fietsdiefstallen gedaald is maar tevens opmerkt dat een
goede nieuwe fiets veel geld kost en het toch altijd een spijtige zaak is indien men zijn fiets is
gestolen. Ze heeft vernomen dat een slachtoffer van een fietsdiefstal naar de politie belde en men niet
eens wist dat er camera’s aanwezig zijn rond de K. De beelden werden niet gebruikt.
Er werd haar ook gemeld dat de camera’s aan het station van Kortrijk zelfs niet werken. Ze vraagt of
daar iets aan gedaan wordt.
De korpschef repliceert dat bij de aangifte van een fietsdiefstal deze onmiddellijk wordt behandeld en
er gekeken wordt of er geen sporen zijn.
Nog volgens de korpschef zijn er inderdaad netwerkproblemen geweest waardoor de camera’s niet
goed functioneerden.
De fietsdiefstallen worden ernstig genomen.
Raadslid Maarten Seynaeve stelt dat de daling van de criminaliteitscijfers wellicht te danken is aan het
werk van de politie.
Hij maakt hierbij volgende bedenkingen:
-

er is een stijging van de criminele figuur ‘witwassen’ doordat illegalen die een aantal biljetten
op zak hebben ook gecatalogeerd worden onder ‘witwassen’. Betekent dit dat de illegaliteit
sterk in de lift zit ?
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-

het aantal winkeldiefstallen stijgt met 12%. Nochtans kan deze criminaliteitsvorm aangepakt
worden met gasboetes. Schrikken deze dan niet voldoende af ?
hebben camera’s geen afschrikkingseffect wat de inbraken in winkels betreft ?
de voorzitter heeft een voorstel gedaan om dronkenschap aan te pakken met GAS-boetes.
Hoever staat men daarmee ?
het wapenbezit is met 30% gestegen, is het wapenbezit effectief in stijgende lijn ?

De korpschef geeft volgende verduidelijking:
‘witwassen’ heeft niet alleen te maken met illegaliteit maar ook met drugs;
Het fenomeen ‘illegaliteit’ is bijna hetzelfde in aantal gebleven;
GAS-boetes hebben effect voor kleine diefstallen;
Wat camera’s versus inbraken in winkels betreft. Via de camera’s kunnen sporen nagegaan
worden, kunnen de logische af- en aanrijroutes worden nagegaan. Deze informatie wordt op
een tool gezet waarmee informatie wordt uitgewisseld (InfoCOP). De beelden worden
maximaal geëxploiteerd;
Wapenbezit wordt bekeken vanuit een breder perspectief. Er worden veel proactieve controles
gedaan. Als je veel proactief gaat kijken is een stijging het effect van deze initiatieven.

De voorzitter verduidelijkt dat er twee soorten criminaliteit zijn. Slachtoffercriminaliteit en dadercriminaliteit. Bij dadercriminaliteit gaat de politie effectief op zoek naar de daders van bepaalde
criminaliteitsfenomen bijv. drugs.
Het effect van het geven van een GAS-boete voor winkeldiefstallen, is niet duidelijk. Het is wel zo dat
men in Kortrijk via bemiddeling mensen op een ander idee wil brengen.
Volgens de korpschef is er wel een probleem bij het geven van GAS-boetes aan rondtrekkende
winkeldieven.
De camera’s zorgen zeker voor een verbetering inzake de aanpak van winkeldiefstallen.
Het fenomeen ‘dronkenschap’ is spectaculair gestegen in vergelijking met 2012.
De voorzitter verduidelijkt dat er een wetsvoorstel werd ingediend om dronkenschap aan te pakken en
om een deel van de kosten te kunnen recupereren.
Raadslid Alain Cnudde merkt op dat het een goede zaak is dat de cijfers voor de zware criminaliteit
dalen. Hij vraagt zich af of dit iets te maken heeft met de controles aan de grens.
De criminaliteitsfenomenen homejacking en carjacking zijn gedaald, dit heeft wellicht te maken met de
grenscontroles, volgens de voorzitter.
Op de vraag van raadslid Carol Leleu of men private beelden mag gebruiken op de sociale media,
wordt geantwoord dat dit enkel mag mits toestemming van betrokkene.
Wat door de politiediensten wél gedaan wordt zijn de gevonden fietsen op de website
www.gevondenfietsen.be plaatsen. Ook de stadswachten zoeken zéér gericht naar fietsen die
aangegeven werden als gestolen. Op die manier werden vorig jaar 30 fietsen terugbezorgd aan hun
rechtmatige eigenaar.

4.

Mobiliteitscyclus 2017/01. Vacant verklaring van 5 betrekkingen in het operationeel
kader. 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, 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
Afwezig:
Raadsleden: Wout Maddens

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;
7
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-

-

de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie
en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie
van de lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd;
de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de
lopende mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal
vacante betrekkingen;
de beslissing van de politieraad van 26 september 2016;
de nota van de directie 'personeel' van 9 januari 2016 met kenmerk ST/BLD/VEA/144/2017;
de beslissing van het politiecollege van 13 januari 2017, punt 4;

Beschrijving:
In het BOC van 28 november 2016 werd beslist om in de mobiliteitscyclus 2017/01 drie extra
vacatures open te stellen om te evolueren naar 251 operationele effectieven.
Samen met de reeds geplande vertrekken, kan de politiezone VLAS hierdoor vijf vacatures
openstellen via de mobiliteitscyclus 2017/01.
Gehoord de opmerking van raadslid Patrick Jolie;

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
4.1.

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 betrekking in het basiskader voor de dienst ‘veiligheid/aangiften en onderzoek’
1 betrekking in het middenkader voor de dienst ‘veiligheid/ interventieteams’
1 betrekking in het basiskader voor de dienst ‘veiligheid/ recherche/ drugs’
2 betrekkingen in het basiskader voor de dienst ‘veiligheid/ interventieteams’

Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen
(mobiliteitscyclus 2017/01);
Art.3:
Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het
operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor
een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking
postuleren buiten dit gewest;

Art.4:
Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals
bedoeld in tabel I van bijlage 19 RPPol;
- 1 betrekking in het basiskader voor de dienst ‘veiligheid/ recherche/ drugs’

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;
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Art.6.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het basiskader voor de
dienst ‘veiligheid/aangiften en onderzoek’, 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 Dirk HUYSENTRUYT, dienst ‘veiligheid/aangiften en onderzoek’
- 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 middenkader voor de
dienst ‘veiligheid/ interventieteams’, 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/ interventieteams’
- 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 van 1 betrekking in het basiskader 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.9.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 2 betrekkingen in het basiskader voor de dienst
‘veiligheid/ interventieteams’, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de
politiezone VLAS;
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Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘veiligheid’;
- INP Gordon DEBELS, dienst ‘veiligheid/ GINT 1’;
- 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.;
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.11.;
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.12.;
In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit, wordt voor de gespecialiseerde betrekkingen en de
betrekkingen in het middenkader geen mobiliteitsreserve aangelegd;

5.

De begrotingswijziging 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, 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
Afwezig:
Raadsleden: Wout Maddens

Referenties:
-

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 de politieraad van 26 september 2016, punt 2;
De beslissing van het politiecollege van 16 december 2016, punt 15.2.;

GINT: gespecialiseerde interventie
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Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 26 september 2016, punt 2, werd ingestemd met de eerste
begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016.
De politiezone VLAS mocht op 29 november 2016 een schrijven ontvangen van gouverneur Carl
Decaluwé inzake de goedkeuring van deze eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS,
dienstjaar 2016, 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:
5.1.

kennis te nemen van het schrijven van Carl Decaluwé van 23 november 2016 inzake de
goedkeuring van de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016, in
het kader van het specifiek bijzonder toezicht;

Bijlage:
-

Het desbetreffend schrijven;

6.

Interzonale uitbouw van een ANPR-camera netwerk. Instemmen met de aankoop van
twee ANPR- camera’s. Uitbreiding plaatsing ANPR-camera’s. 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, 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
Afwezig:
Raadsleden: Wout Maddens

Referenties:
-

de beslissing van het CBS van de Stad Kortrijk van 10 oktober 2016 tot de plaatsing van
15 ANPR camera’s op het grondgebied van de Stad Kortrijk;
de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 26 §1, 3°b;
de beslissing van het politiecollege van 15 november 2016, punt 12.1., 12.2. en 12.3.;
de beslissing van de politieraad van 28 november 2016, punt 7.1.;
de beslissing van het politiecollege van 13 januari 2017, punt 9.1. en 9.2.;
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Beschrijving:
In zijn zitting van 28 november 2016, punt 7.1., stemde de politieraad in met de aankoop van 3 ANPR
camera’s van het type VECTOR Intelligent ANPR-Camera 2 MP die in een interzonaal
samenwerkingsverband in de omgeving van het kruispunt ‘Ijzeren bareel’ zouden worden
geïnstalleerd en geactiveerd.
Volgende locaties werden hierbij naar voor geschoven:
1. Spiere-Helkijn, Doornikserijksweg – paal 448;
2. Spiere-Helkijn, L. Catoirelaan – paal 440;
3. Spiere-Helkijn, Jacquetboslaan – paal 380.
Het uitgangspunt was dat het plaatsen van ANPR-camera’s op het kruispunt ‘Ijzeren bareel’ voor een
naadloze aansluiting moest zorgen op het ANPR-cameranetwerk van de politiezone VLAS. In
bijzonder zou de intake van de reads op het Certipol-platform worden geïntegreerd in de werking van
de lokale DMR (Digitale Monitoring Room) van de politiezone VLAS én deel gaan uitmaken van de
real time monitoring op niveau van CIWES.
Nader overleg dienaangaande met de interzonale partners zorgde er vanuit operationeel, tactisch en
strategisch oogpunt voor dat de voorgestelde locaties nader onder de loep werden genomen. Een
heroriëntering werd dan ook voorgesteld aan het politiecollege. De beslissing houdt een heroriëntering
van de ANPR-camera in, die initieel was voorzien thv de locatie Spiere-Helkijn, Doornikserijksweg –
paal 448, naar de locatie thv de Kortrijkstraat te Zwevegem.
Uit bovenbedoeld interzonaal overleg bleek eveneens dat een uitbreiding van de plaatsing van ANPR
camera’s gewenst is.
Conform de beslissing van de politieraad van 28 november 2016, punt 7.1., zou het opnieuw de
bedoeling moeten zijn om de aangekochte camera’s ter beschikking te stellen van aangrenzende
politiezones.
De uitbreiding zal eveneens volgens het principe van een huurovereenkomst met de partners worden
geregeld. Dit volgens de principes van een duurzaam interzonaal samenwerkingsverband.
In de zitting van het politiecollege van 15 november 2016, punt 12.3., werd reeds ingestemd met de
voorgestelde tekst inzake dergelijke huurkoopovereenkomst.
Concreet stelt de politiezone VLAS voor om aan de politieraad te vragen haar instemming te verlenen
met volgende aankoop:
2 ANPR-camera’s van het type VECTOR Intelligent ANPR-Camera 2 MP die in een interzonaal
samenwerkingsverband op het grondgebied van de politiezone MIRA worden geïnstalleerd en
geactiveerd.
Argumentatie:
De aanwezigheid van camera’s op het grondgebied van de politiezone MIRA zal vanuit politioneel
oogpunt o.m. toelaten om:
•
de locatie vanop afstand en in reële tijd onder toezicht te plaatsen;
•
de oriëntering van de politiepatrouilles beter af te stemmen op aan de gang zijnde
onregelmatigheden;
•
de herkenning en identificatie van verdachten na te streven en de beschikbare beelden te
gebruiken voor verder onderzoek of als bewijslast in het lopend dossier;
•
de interzonale relaties in de strijd tegen de grensoverschrijdende criminaliteit aanscherpen;
•
de aanrijroutes van criminelen vanuit het zuidoosten van de politiezone in beeld te brengen en
onder controle te krijgen;
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•

deze te koppelen aan het Certipol platform dat voorziet in de verwerking van de beschikbare
gegevens vanuit politioneel oogpunt.

We stellen voor om de levering en plaatsing van deze bijkomende ANPR-camera’s en bijhorend
materiaal te gunnen aan de firma JENOPTIK Robot GmbH, Opladener Str. 202,40789 Monheim,
Germany, Bureau Belgium: Zottegem voor een totaal bedrag van € 20.000 excl BTW – € 24.200 incl
BTW.
In de zitting van de politieraad van 28 november 2016, punt 7.1., werd reeds beslist om de 3 ANPR
camera’s van het type VECTOR Intelligent ANPR-Camera 2 MP te gunnen aan de firma JENOPTIK
Robot GmbH, Opladener Str. 202,40789 Monheim, Germany, Bureau Belgium: Zottegem. Het
aankopen van deze bijkomende camera bij een andere leverancier zou de politiezone voor
onevenredige technische en functionele moeilijkheden plaatsen.
Om deze camera’s te kunnen aansluiten dient er door Eandis op de locatie stroom voorzien te
worden. Hiervoor werd door Eandis een offerte opgemaakt van € 1.000/per paal excl btw – € 1.210
incl btw en een jaarlijkse vergoeding van € 40/per paal excl btw – € 48,4 incl btw.
In de zitting van het politiecollege van 13 januari 2017, punt 9.2., werd, onder voorbehoud van
goedkeuring van de aankoop van deze 2 ANPR-camera’s door de politieraad, ingestemd met de
kostprijs voor de werken die door Eandis moeten uitgevoerd worden om deze camera’s operationeel
te maken en te houden.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
6.1.

om in stemmen met de aankoop van 2 bijkomende ANPR-camera’s van het type VECTOR
Intelligent ANPR-Camera 2 MP en deze opdracht te gunnen aan de firma JENOPTIK Robot
GmbH, Opladener Str. 202,40789 Monheim, Germany, Bureau Belgium: Zottegem, conform
artikel 26 §1, 3°b van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006;

Budget:
2 ANPR-camera’s van het type VECTOR Intelligent ANPR-Camera 2 MP
€ 20.000 excl BTW – € 24.200 incl BTW.
Dienstjaar 2017 – begrotingsartikel 330/744-51
Werken die door Eandis moeten uitgevoerd worden
€ 2.000 excl btw – € 2.420 incl btw
Dienstjaar 2017 – begrotingsartikel 330/124-06
Jaarlijkse vergoeding aan Eandis
€ 80 excl btw – € 96,8 incl btw.
Dienstjaar 2017 en volgende – begrotingsartikel 330/124-12

Bijlage:
Technische beschrijving van de ANPR-camera type VECTOR Intelligent ANPR-Camera 2 MP;
De offerte van de firma JENOPTIK;
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7.

Voorstel tot aankoop via het raamcontract for-cms VV 076 van drie nieuwe anonieme
dienstvoertuigen en toebehoren, ter vervanging van drie uit dienst te nemen
voertuigen. 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, 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
Afwezig:
Raadsleden: Wout Maddens

Referenties:
-

Het federaal raamcontract for-cms VV 076 perceel 3 en perceel 9;
De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 15;
De nota van commissaris Guy Vincke, coördinator ondersteunde diensten, van 4 januari 2017
met kenmerk ST/BLD/VEA/42/2017;
De beslissing van het politiecollege van 13 januari 2017, punt 10.1.;

Beschrijving:
Onderstaande drie anonieme voertuigen zijn aan vervanging toe ingevolge hun leeftijd en slijtage:
-

Peugeot 407 met nummerplaat TNB064: 1e ingebruikname 1 augustus 2005
met km stand 158.000 km
Peugeot 407 met nummerplaat TNB067: 1e ingebruikname 11 augustus 2005
met km stand 147.000 km
Peugeot 407 met nummerplaat HRM328: 1e ingebruikname 6 oktober 2006
met km stand 141.000 km
Deze voertuigen worden verkocht aan de meest biedende opkoper.
De politiezone VLAS wenst deze drie anonieme voertuigen te vervangen.
De lokale politiezones kunnen aansluiten bij de federale raamcontracten van for-cms waardoor de
opmaak van eigen bestekken en een aanbestedingsprocedures niet meer nodig is.
Voor de aankoop van deze drie anonieme voertuigen stelt de politiezone voor om aan te sluiten bij het
federaal raamcontract for-cms VV 076, perceel 3 en perceel 9 en over te gaan tot de aankoop van
volgende drie voertuigen:
-

Opel Astra Sports Tourer 1.4 benzine van grijze kleur ( perceel 3)
Opel Astra Sports Tourer 1.4 benzine van zwarte kleur (perceel 3)
Opel Insigna 1.4 benzine van zwarte kleur (perceel 9)

Aan de Opel garage Bariseau Mottrie Kortrijk, Deerlijksestraat 6 te 8500 KORTRIJK, werd, als enige
Opel-verdeler van de zone, een offerte gevraagd voor de aankoop van deze drie bovenbedoelde
voertuigen en toebehoren.
De kostprijs voor de aankoop en toebehoren van 1 Opel Astra Sports Touer bedraagt 19.393,58 EUR
(BTW inclusief) x 2 = 38.787,16 EUR (inclusief BTW).
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De kostprijs voor de aankoop en toebehoren van 1 Opel Insignia bedraagt 24.674,98 EUR (inclusief
BTW).
De kosten die gepaard gaan met de aankoop van deze 3 voormelde voertuigen kunnen gedragen
worden door de kredieten voorzien op het begrotingsartikel 330/743-98 van het dienstjaar 2017.
Gehoord de opmerking van raadslid Pieter Soens;
Gehoord het antwoord van de korpschef;

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
7.1.

om in te stemmen met de aankoop van 2 anonieme voertuigen en toebehoren, Opel Astra
Sports Touer 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;

7.2.

om in te stemmen met de aankoop van 1 anoniem voertuig en toebehoren, Opel Insignia
volgens het federaal raamcontract for-cms VV 076, perceel 9, en deze opdracht te gunnen
aan Opel, Bariseau Mottrie Kortrijk, Deerlijksestraat 6 te 8500 KORTRIJK;

Budget:
-

38.787,16 EUR (inclusief BTW) aankoop 2 anonieme dienstvoertuigen en toebehoren Opel
Astra Sports Tourer
Dienstjaar 2017 – artikelnummer 330/743-98 buitengewone dienst
-

24.674,98 EUR (inclusief BTW) aankoop 1 anoniem dienstvoertuig en toebehoren Opel
Insigna
Dienstjaar 2017 – artikelnummer 330/743-98 buitengewone dienst

Bijlage:
-

Prijsofferte Opel Astra Sports Tourer tarief contract for-cms via OPEL BARISEAU Kortrijk
Prijsofferte Opel Insigna tarief contract for-cms via OPEL BARISEAU Kortrijk

8.

Voorstel tot aankoop via het raamcontract for-cms VV 067 van drie kantoorwagens van
het type Volkswagen Transporter T6 ter vervanging van uit dienst te nemen voertuigen.
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, 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
Afwezig:
Raadsleden: Wout Maddens
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Referenties:
-

Het federaal raamcontract for-cms VV 067;
Het raamcontract CM-MP-00-44 NV ASTRID;
De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 15;
De nota van commissaris Guy Vincke, coördinator ondersteunde diensten, van 5 januari 2017
met kenmerk ST/BLD/VEA/67/2017;
De beslissing van het politiecollege van 13 januari 2017, punt 11.1.;

Beschrijving:
-

Aankoop van twee nieuwe kantoorwagens:

Onderstaande twee striping dienstvoertuigen zijn aan vervanging toe ingevolge hun leeftijd en slijtage:
-

Volkswagen Combi met nummerplaat RBT 112: 1e ingebruikname 12 maart 2010 met km
stand 232.000 km
TOYOTA met nummerplaat XFD 671: 1e ingebruikname 2 maart 2007 met km stand
73.300 km

Deze voertuigen worden verkocht aan de meest biedende opkoper.
De lokale politiezones kunnen aansluiten bij het federaal raamcontract van for-cms VV 067 waardoor
eigen bestekken en aanbestedingsdossiers niet nodig zijn.
Voor de aankoop van twee nieuwe dienstvoertuigen stelt de politiezone VLAS voor om aan te sluiten
bij het federaal raamcontract for-cms VV 067 en over te gaan tot de aankoop van volgende twee
nieuwe voertuigen:
-

Kantoorwagens Volkswagen Transporter T6

Het is interessant nog aan te sluiten bij dit huidig raamcontract for-cms VV 067 dat afloopt op 20
oktober 2017. Bij een nieuw raamcontract zullen hogere tarieven van toepassing zijn waarbij elk
voertuig gemiddeld 10% meer zal kosten.
De firma D’Ieteren N.V. Maliestraat 50 te 1050 BRUSSEL, is dossierbeheerder van dit for-cms
contract. Alle technische eisen worden gebundeld en aan deze firma overgemaakt.
Aan deze firma werd een offerte gevraagd inzake de aankoop van een kantoorwagen Volkswagen
Transporter T6.
De huidige kostprijs voor de aankoop van deze twee kantoorwagens bedraagt:
2 x 62.755,02 EUR = 125.510,04 EUR (inclusief BTW)

Voor de inbouw van alle ICT-apparatuur om de kantoorwagens om te vormen tot mobiel kantoor zal
gebruik gemaakt worden van het raamcontract CM-MP-00-44 NV ASTRID.
Er werd reeds een prijsvoorstel gevraagd aan de firma N.A. AEG Belgium, Biestebroeckkaai 300 te
1070 BRUSSEL. Aan deze firma werd het federaal contract CM-MP-00-44 NV ASTRID inzake de
levering en installatie van mobiele dataterminals met toebehoren gegund.
De kostprijs voor de ombouw tot mobiel kantoor bedraagt:
2 x 7.203,9 EUR = 14.407,8 EUR (inclusief BTW)
De kostprijs voor de aankoop en ombouw van deze kantoorwagens kunnen gedragen worden door de
kredieten voorzien op het begrotingsartikel 330/743-98.
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-

Aankoop van een derde kantoorwagen Volkswagen Transporter T6.

Het dienstvoertuig Volkswagen Combi met nummerplaat, 1 NBA 245, had op 16 december 2016, een
zwaar ongeval. De kans is groot dat het voertuig na expertise als totaal verlies wordt beschouwd. Het
voertuig was pas in dienst met ingang van 4 augustus 2016.
Ter zitting meldt de korpschef een schrijven te hebben ontvangen waarin besloten wordt dat
bovenbedoeld voertuig economisch als ‘totaal verlies’ wordt beschouwd.
Om een derde Volkswagens Transporter T6 aan te kopen is er momenteel onvoldoende krediet op de
begrotingspost 330/743-98. Gezien het voertuig echter omnium verzekerd is, zal de politiezone door
de verzekeringsmaatschappij vergoed worden voor de geleden schade.
Daar het huidig raamcontract for-cms VV 067 financieel interessanter is en het een onvoorziene
vervanging betreft van een recent voertuig dat omnium verzekerd is, stelt de politiezone VLAS voor
om een derde Volkswagen Transporter T6 aan te kopen en dat deze aankoop gebeurt met de gelden
die toegekend worden door de verzekeringsmaatschappij. Een bijkomende voorwaarde is dat zowel
de aankoop als de ontvangen gelden bij een eerste en nuttige begrotingswijziging geregulariseerd
worden.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
8.1.

In te stemmen met de aankoop via het raamcontract for-cms VV 067 van twee nieuwe
kantoorwagens van het type Volkswagen Transporter T6 voor het bedrag van 62.755,02 EUR
(inclusief BTW) per voertuig en deze opdracht te gunnen aan D’Ieteren N.V. Maliestraat 50 te
1050 BRUSSEL;

8.2.

In te stemmen met de aankoop en plaatsing van ICT-materiaal in bovenbedoelde voertuigen
via het raamcontract CM-MP-00-44 NV ASTRID voor een bedrag van 7.203,9 EUR (inclusief
BTW) per voertuig en deze opdracht te gunnen aan de firma N.A. AEG Belgium,
Biestebroeckkaai 300 te 1070 BRUSSEL;

8.3.

In te stemmen:
8.3.1. met de aankoop van een derde kantoorwagen van het type Volkswagen Transporter
T6, via het raamcontract for-cms VV 067 voor het bedrag van 62.755,02 EUR
(inclusief BTW) en deze opdracht te gunnen aan D’Ieteren N.V. Maliestraat 50 te 1050
BRUSSEL;
8.3.2. dat de middelen toegekend door de verzekeringsmaatschappij voor deze aankoop
gebruikt worden;
8.3.3. dat dit alles geregulariseerd wordt bij een eerste nuttige begrotingswijziging;

8.4.

In te stemmen:
8.4.1. met de aankoop en plaatsing van ICT-materiaal in bovenbedoeld voertuig via het
raamcontract CM-MP-00-44 NV ASTRID voor een bedrag van 7.203,9 EUR (inclusief
BTW) en deze opdracht te gunnen aan de firma N.A. AEG Belgium, Biestebroeckkaai
300 te 1070 BRUSSEL;
8.4.2. dat de middelen toegekend door de verzekeringsmaatschappij hiervoor gebruikt
worden;
8.4.3. dat dit alles geregulariseerd wordt bij een eerste nuttige begrotingswijziging;

Budget:
2 x 62.755,02 EUR (incl BTW) = 125.510,04 EUR (incl BTW) kostprijs aankoop twee voertuigen
2 x 7.203,9 EUR (incl BTW) = 14.407,8 EUR (incl BTW) kostprijs ombouw naar mobiel kantoor voor
twee voertuigen
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Begroting dienstjaar 2017 – begrotingsartikel 330/743-98

62.755,02 EUR (incl BTW) kostprijs aankoop derde voertuig
7.203,9 EUR (incl BTW) kostprijs ombouw mobiel kantoor
Onder voorbehoud van een begrotingswijziging:
Begroting dienstjaar 2017 – begrotingsartikel 330/743-98

Bijlage:
-

Bestek for-cms VV-067 perceel 3;
De desbetreffende offerte van AEG TransCom;
De desbetreffende offerte D’Ieteren N.V.;
Schrijven van DEKRA van 30 januari 2017 inzake Volkswagen Combi 1 NBA 245;

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, 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
Afwezig:
Raadsleden: Wout Maddens

De raad hoort,
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt wat de implicaties waren in het korps van het tumult dat ontstaan
is naar aanleiding van het opvragen van gegevens door de politie bij flitsboetes en de schending van
de privacy.
De voorzitter verduidelijkt dat de minister dit euvel vlug heeft opgelost.
De korpschef repliceert dat dit geen implicaties met zich mee heeft gebracht, men heeft daaromtrent
geen opmerkingen gekregen.

Raadslid Maarten Seynaeve heeft een krantenartikel gelezen inzake een ontmoeting van
buurtbewoners in Kortrijk-Zuid. In ditzelfde artikel stond vermeld dat er diverse malen problemen zijn
geweest met de dispatching van Kortrijk bij het CIC. Raadslid Seynaeve vraagt of men daarvan op de
hoogte is en zo ja, wat daaraan gedaan wordt.
De korpschef verduidelijkt dat er inderdaad een personeelslid onvriendelijk was. Dit personeelslid
werd daaromtrent aangesproken.
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Besloten zitting maandag 30 januari 2017

9.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/05.
Benoemen.

10.

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

11.

Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.

12.

Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.

13.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.

_________________________________________________________________________________
Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 27 maart 2017.

De secretaris,
Annelies Verplaetse

De voorzitter,
Vincent Van Quickenborne

19
Verslag zitting politieraad van 30 januari 2017

