TOELICHTINGSNOTA

zitting politieraad
politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede
maandag 26 maart 2018 om 19u.

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 29 januari 2018.
1.

De jaar – en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017. Instemmen.

Referenties:
-

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus;
het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de lokale politie, meer bepaald art. 66, 67 en 68;
de beslissing van de politieraad van 28 november 2016, punt 1;
de beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 1;
de beslissing van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 2.1.;

Beschrijving:
De bijzondere rekenplichtige zal de zitting bijwonen om een toelichting te geven inzake de jaar- en
begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017.

Beschrijving:
In de synthesetabel bevinden zich de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening van het
dienstjaar 2017.
Conclusies resultaat gewone dienst 2017:
-

Er is een overschot van € 1.522.054 op het resultaat van het dienstjaar 2017.

-

Bij dit overschot dient de reserve van de vorige dienstjaren van € 3.076.533 geteld te worden waardoor er
momenteel een reserve is van € 4.598.586. Deze zal enerzijds gebruikt worden voor de financiering van de
lening voor de bouw van het PC3H. Daarnaast zal deze ook gebruikt worden om de meerkosten te betalen
voor de stijging van het aantal operationele personeelsleden tot 251.

-

Zowel de personeelskosten als de werkingskosten zijn gestabiliseerd na enkele jaren van daling.

-

De schulduitgaven zijn zoals verwacht met € 553.106 gestegen ten opzichte van de rekening 2016. Dit door
de betaling van de aflossingen en de interesten van de lening voor de aankoop van de site van Howest en
de lening voor de eigenlijke nieuwbouw.

-

De ontvangsten stijgen meer dan de uitgaven en dit vooral dankzij de € 419.907 meer ontvangsten uit
subsidies NAVAP en de ontvangst van de 2e schijf van het verkeersveiligheidsfonds 2012 (+ € 130.207).
Deze laatste mag niet begroot worden maar normaal zal deze ook de volgende jaren blijven uitbetaald
worden.
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Conclusies resultaat buitengewone dienst 2017:
In 2017 wordt er € 5.892.326 geïnvesteerd waarbij er slechts voor € 4.700.00 geleend wordt en
€ 110.329 komt uit overdrachten en verkoop:
-

€ 4.100.000 voor de laatste aankoopschijf voor de site van Howest ifv van het PC3H

-

€ 375.000 voor de aankoop en inrichting van een bijkomende parking bij het PC3H

-

€ 350.000 voor de aankoop van meubilair voor het PC3H

-

€ 748.015 voor de aankoop informatica waarvan € 740.000 voor het PC3H

-

€ 262.082 voor de aankoop van diverse voertuigen

-

€ 57.230 voor de aankoop van uitrusting waarvan € 40.000 voor het PC3H. Het niet gebruikte krediet van
€ 60.000 wordt extra voorzien in 2018.

Het restant bedrag van € 1.081.998 (voor de investeringen in PC3H) wordt gefinancierd uit eigen middelen:
Er is een overboeking van de buitengewone reserve van € 600.000 ipv € 750.000 begroot
Er wordt gebruik gemaakt van het algemeen begrotingsresultaat van € 550.416
Er is uiteindelijk nog een overschot op de BD van € 71.332 en dit naast een buitengewone reserve van
€ 900.000.

Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de jaar- en begrotingsrekening van
de politiezone VLAS, dienstjaar 2017.
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.

Voorstel van beslissing:
1.1.

om in te stemmen met de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017, als
volgt:

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

-

Netto vastgestelde rechten
Vastgelegde uitgaven

=
-

ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT
POSITIEF ===>

=

29 168 722,06
0,00

BUITENGEWONE
DIENST

-

32 028 616,71
0,00

29 168 722,06 =
24 570 135,62 -

32 028 616,71
31 957 284,34

=
4 598 586,44

71 332,37
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GEWONE
DIENST
2. Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen

ALGEMEEN BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT
POSITIEF ===>

3. Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen

Naar het volgend dienstjaar over te dragen
vastleggingen

1.2.

-

29 168 722,06
24 370 369,05

=

BUITENGEWONE
DIENST

-

=
4 798 353,01

-

32 028 616,71
12 151 871,20

24 570 135,62
24 370 369,05

=

19 876 745,51

-

31 957 284,34
12 151 871,20

199 766,57 =

19 805 413,14

dat de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017, binnen de gestelde
termijnen zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid;

Bijlage:
De jaar- en begrotingsrekening, politiezone VLAS, dienstjaar 2017.

2.

Mobiliteitscyclus 2018/01. Intrekken van twee vacant verklaarde betrekkingen. Instemmen.

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;
de beslissing van de politieraad van 29 januari 2018, punt 3;
de beslissing van het politiecollege van 8 april 2004, punt 4;
de beslissing van het politiecollege van 9 februari 2007, punt 2;
het Koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van
personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van
verschillende maatregelen;
de beslissing van het politiecollege van 23 februari 2018, punt 8;
de nota van de vervangende korpschef van 5 maart 2018 met kenmerk BOD/SCR/VEA/904/2018;
de beslissing van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 7.1.;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 29 januari 2018, punt 3, werd in het kader van de mobiliteitscyclus 2018/01,
ingestemd met de vacant verklaring van volgende betrekkingen:
-

1 officierenkader afdeling Wijk
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-

1 officierenkader afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 officierenkader of middenkader afdeling Logistiek/Informatica
1 officierenkader of middenkader afdeling Personeel/Geweldbeheersing
1 middenkader afdeling Interventie
2 middenkaders of basiskaders afdeling Sociale politie
2 basiskaders afdeling Wijk/Aangiften en kantschriften
1 middenkader afdeling Mobiliteit/Motorrijder
3 basiskaders afdeling Interventie

Op 22 februari 2018 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van HCP Eddy Naessens, diensthoofd
SICAD West-Vlaanderen, met de melding dat zij de structurele detachering van CP Jean-Marc Van Bellingen
willen beëindigen en dit met ingang van 1 maart 2018.
CP Jean-Marc Van Bellingen is al sinds 1 september 2004 structureel gedetacheerd bij het Arrondissementeel
Informatie Kruispunt (AIK) Kortrijk en dit voor onbepaalde duur.
Conform artikel 13 van Koninklijk besluit van 26 maart 2005 herneemt een personeelslid wiens detachering
wordt beëindigd zijn betrekking in het korps van de lokale politie of wordt er, in voorkomend geval, herplaatst
in een gelijkaardig ambt. De herplaatsing geschiedt zo nodig in overtal.
CP Jean-Marc van Bellingen is bereid de openstaande plaats in de mobiliteitscyclus 2018/01 van
officier/middenkader bij de afdeling personeel/Geweldbeheersing op te nemen.
Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om deze vacant verklaarde betrekking in te trekken.

Intern de zone werd een oplossing gevonden voor de vacant verklaarde betrekking in het officierenkader bij de
afdeling Beleid bestuurlijke politie. Ook deze vacature wenst de politiezone VLAS in te trekken.

Voorstel van beslissing:
2.1.

om er mee in te stemmen dat volgende vacant verklaarde betrekkingen worden ingetrokken in de
mobiliteitscyclus 2018/01:

-

officier/middenkader bij de afdeling personeel/Geweldbeheersing;
officier bij de afdeling Beleid bestuurlijke politie;

3.

Mobiliteitscyclus 2018/02. Vacant verklaring van 5 betrekkingen in het operationeel kader.
Instemmen.

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;

4
Toelichtingsnota zitting politieraad 26 maart 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

het Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de
personeelsleden van de politiediensten;
het protocol nr. 103 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 14 mei 2003;
het protocol nr. 179/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 8 maart 2006;
het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en
van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, dat de minimumnormen voor de
lokale politie bepaalt;
het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de
personeelsleden van de lokale politie;
het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen
van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te
verzekeren;
het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit
van het personeel van de politiediensten;
het Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het
Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiedienst, afgekort UBPOL;
de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus,
inzonderheid de etappe volgend op de vacant stelling van de ambten en de kandidaatstellingen,
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositie regeling betreffende de externe
werving van calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en
betreffende bepaalde interne verschuivingen;
het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het
raam van de mobiliteit;
het Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het
operationeel kader;
de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de
opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie van de
lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd;
de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de lopende
mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante
betrekkingen;
de nota van de dienst Personeel van 5 maart 2018 met kenmerk COS/PRS/MLE/0987/2018;
de beslissing van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 8.1.;

Beschrijving :
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 5 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2018-02, om
te evolueren naar 251 operationele effectieven.
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren:
-

1 middenkader afdeling Informatiebeheer/team Gerechtelijk
1 basiskader afdeling Dispatching
2 basiskaders afdeling Interventie
1 basiskader afdeling Wijk/team Lendelede
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Voorstel van beslissing:
3.1.

om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen:

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

1 middenkader afdeling Informatiebeheer/team Gerechtelijk
1 basiskader afdeling Interventie/team Dispatching
2 basiskaders afdeling Interventie
1 basiskader afdeling Wijk/team Lendelede

Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus
2018/02);
Art.3:
Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het operationeel
kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest;
Art.4:
Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in tabel
I van bijlage 19 RPPol;
-

1 basiskader afdeling Interventie/team Dispatching
1 basiskader afdeling Wijk/team Lendelede

Art.5:
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit
gekozen:
-

het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie;
een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol;

Art.6.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 1 betrekking in het middenkader afdeling
Informatiebeheer/team Gerechtelijk als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Koen DEROUS, afdelingshoofd Informatiebeheer
- HINP Francky CAES, lid afdeling Informatiebeheer/team Gerechtelijk;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.7.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het basiskader afdeling
Interventie/team Dispatching als volgt samen te stellen:
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Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, lid afdeling Personeel/team Geweldbeheersing;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel 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 2 betrekkingen in het basiskader afdeling
Interventie als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, lid afdeling Personeel/team Geweldbeheersing;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel 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 van 1 betrekking in het basiskader afdeling
Wijk/team Lendelede, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, lid afdeling Personeel/team Geweldbeheersing;
- HINP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel 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 betrekking in het middenkader
geen mobiliteitsreserve aangelegd.
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4.

Verlenging van het huurcontract commissariaat ‘Ter Doenaert’ met één jaar. Addendum bij het
oorspronkelijk huurcontract. Instemmen.

Referenties:
-

de beslissing van de politieraad van 23 december 2011, punt 3 ;
de huurovereenkomst tussen “Ter Doenaert Kantoren N.V”. en de PZ VLAS van 12 januari 2012 ;
het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, meer bepaald artikel 161,2° inzake de
vrijstelling van registratiekosten ;
de beslissing van het politiecollege van 22 september 2017, punt 13 ;
de beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 4;
de nota van CP Guy Vincke van 22 februari 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 833/2018;
de beslissing van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 9.1.;

Beschrijving:
Met de nieuwbouw PC3H in het vooruitzicht, moeten ook de diverse huurcontracten van de gebouwen waarin
de PZ VLAS is gehuisvest, bekeken worden in het licht van een optimale overgang.
Het huurcontract van het commissariaat “Ter Doenaert” in de Baliestraat is een eerste stap hierin, gezien het
contract eindigt op 01 april 2018.
De politieraad stemde in tijdens haar zitting van 23 oktober 2017, met een stilzwijgende verlenging van het
huurcontract “Ter Doenaert” in de Baliestraat met één jaar (01 april 2018 - 01 april 2019) en gaf de machtiging
aan de PZ VLAS om bij het overleg met de verhuurder de verlenging te laten ophouden op 31 december 2018,
zodat de laatste drie maanden huurgeld van januari 2019, februari 2019 en maart 2019 niet zouden
aangerekend worden door de verhuurder.
Op 18 januari 2018 vond een overleg plaats tussen de verhuurder en de PZ VLAS en werd een principiëel
akkoord bereikt over de stilzwijgende verlenging. Er werd overeengekomen om de afspraken hieromtrent vast
te leggen in een addendum van het oorspronkelijk huurcontract van 12 januari 2012.
In de zitting van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 9.1., werd ingestemd om de politieraad te verzoeken
het addendum aan de huurovereenkomst van 12 januari 2012, goed te keuren.

Voorstel van beslissing:
4.1.

om in te stemmen met het addendum van het oorspronkelijk huurcontract van 12 januari 2012 met de
overeengekomen afspraken tussen TER DOENAERT N.V. (verhuurder) en de PZ VLAS (huurder), als
volgt:

ADDENDUM bij HUUROVEREENKOMST van 12 januari 2012
Tussen de ondergetekenden,
1. TER DOENAERT N.V., waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Weggevoerdenlaan 5
ingeschreven in de kruispuntbank onder het nummer 0405.142.868, vertegenwoordigd door de heer Alexis
d’Oultremont, Director Real Estate & Facility,
hierna te noemen "verhuurder", enerzijds,
en,
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2. Politiezone Vlas (Kortrijk – Kuurne- Lendelede), gevestigd te Oude-Vestingsstraat 2a Kortrijk,
vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, voorzitter van het politiecollege, Grote
Markt 54 te 8500 Kortrijk en de heer Filip Devriendt, vervangende korpschef, Oude-Vestingsstraat 2a te
8500 Kortrijk
hierna te noemen "huurder", anderzijds
WORDT VOORAFGAAND UITEENGEZET:
- Partijen sloten op 12 januari 2012 een huurovereenkomst mbt het pand gelegen te 8510 Marke,
Baliestraat 3 (kantoorcomplex met parkeerplaatsen),
- De huurder heeft deze huurovereenkomst stilzwijgend verlengd volgens de contractuele bepalingen van
het oorspronkelijk huurcontract.;
- De huurder wenst evenwel nog in het gehuurde goed te blijven tot 31 december 2018;
- De verhuurder en huurder gaan onder de hierna vermelde voorwaarden akkoord met een verlenging van
de huurovereenkomst t.e.m. 31 december 2018;
IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :
1. De partijen gaan akkoord om na de einddatum (01.04.2018) te voorzien in een bijkomende huurperiode
aan de huidige contractuele voorwaarden (behoudens hierna anders vermeld), die automatisch een einde
zal nemen op 31 december 2018. Geen van de partijen is een opzegvergoeding verschuldigd bij het
verstrijken van de huur.
2. De door de huurder te betalen huurprijs bedraagt 16.559,14 EUR / maand, zijnde de huurprijs die de
huurder momenteel betaalt.
3. De verhuurder verbindt zich ertoe om op haar kosten het nodige te doen om de personenliften te laten
vernieuwen volgens de geldende normen. De huurder zal de eventuele ongemakken die hiermee gepaard
gaan gedogen.
4. Bij het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder de door de huurder opgebouwde wanden,
bekabeling en stopcontacten behouden zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.
5. De huurder zal eind november 2018 contact opnemen met de verhuurder om een afspraak te maken
voor de opmaak van een plaatsbeschrijving, de overdracht van de teller, en de overhandiging van de
sleutels.
De partijen verklaren voor het overige de verplichtingen uit de bovenvermelde huurovereenkomst dd. 12
januari 2012 verder na te leven.
Aldus opgemaakt in drie exemplaren te Kortrijk, op
2018. Iedere partij erkent een origineel
exemplaar ontvangen te hebben en een derde exemplaar is bestemd voor de registratie.
Voor de huurder

4.2.

Voor de verhuurder
Alexis d’Oultremont

om de voorzitter van het politiecollege, de heer Vincent Van Quickenborne en de vervangende
korpschef, HCP Filip Devriendt te machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen;
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Budget:
begrotingsartikel 330/126-01 van het dienstjaar 2018;

Bijlage:
kopie van het addendum huurcontract 12 januari 2012 commissariaat “Ter Doenaert” in de Baliestraat.

5.

Nieuw politiecommissariaat. Ontwerp aankoopakte perceel aangelande grond. Kennisnemen en
instemmen.

Referenties:
-

-

-

-

-

-

het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse
commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke
verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de
Vlaamse gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde entiteiten;
het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het
decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015), houdende machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse
commissarissen en tot regeling van de werkwijze van het decreet van 19 december 2014;
het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari
2015, tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december 2014
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van
Begroting, Financiën en Energie van 2 maart 2015 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19
maart 2015);
de beslissing van de politieraad dd. 23 juni 2014, punt 2 inzake de aankoop van een gebouw en de
daarbij horende gronden ten behoeve van de politiediensten, gelegen in de Minister De
Taeyelaan/Renaat De Rudderlaan te 8500 Kortrijk;
de beslissing van de politieraad dd. 25 september 2017, punt 5 inzake de aankoop van het
perceel grond zoals beschreven in het opmetingsplan van Johan Scherpereel, beëdigd landmeter dd.
27 maart 2017;
de nota aan het politiecollege KC/BOD/MFR – 000913/2018 dd. 25 januari 2018 van CP Frank Maes;
de beslissing van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 10.1. en 10.2.;

Beschrijving :
Op 25 september 2017 stemde de politieraad – na de kennisname van het voorstel en het resultaat van de
onderhandelingen met de heer Steven Cosaert – in met de aankoop van het perceel aangelande grond de koop
zoals beschreven door Johan Scherpereel, beëdigd landmeter, in het opmetingsplan dd. 27 maart 2017.
Tevens stemde de politieraad in met het recht van doorgang over het perceel voor de heer Steven Cosaert en
de modaliteiten dienaangaande. (Referenties - punt 4).
Op 26 februari 2018 ontvangt de PZ Vlas het ontwerp van aankoopakte opgesteld door de heer Lieven
Vanheuverzwijn, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid te Gent.
(bijlage).
De heer Lieven Vanheuverzwijn kan krachtens de regelgeving opgesomd in de referenties 1,2 en 3, de
politiezone Vlas, handelend in uitvoering van de beslissingen van de politieraad, rechtsgeldig
vertegenwoordigen voor het ondertekenen van de aankoopakte.
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Voorstel van beslissing:
5.1.

5.2.

het ontwerp van bijgevoegde aankoopakte betreffende het aangeland perceel grond gelegen
innewaarts de Oudenaardsesteenweg te 8500 KORTRIJK, met gereserveerd individueel
perceelsidentificatienummer B 225 H 6 POOOO, goed te keuren;
om de heer Lieven Vanheuverzwijn, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties van de
Vlaamse overheid te Gent te machtigen om de politiezone Vlas te vertegenwoordigen in de uitvoering
van de beslissingen van de politieraad van 25 september 2017, punt 5 en van 26 maart 2018, punt 5;

Budget:
Politiebegroting 2017/01 – Begrotingsartikel 330/722-60
Bijlage:
-

Ontwerp aankoopakte onroerend goed;

6.

Nieuw politiecommissariaat. Aankoop van apparatuur voor een wired en wireless network.
Instemmen.

Referenties :
-

-

-

-

de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 42,§1,4°,b.
het verslag van de Struurgroep “PC3H” van 24 februari 2017 inzake het definitief ontwerp PC3H voltooien ontwerpfase.
de beslissing van het politiecollege van 24 februari 2017, punt 2 inzake PC3H, het goedkeuren van het
definitief ontwerp en het voltooien van de ontwerpfase. (onder andere om het IT-luik uit de opdracht
van het bouwconsortium te halen.)
de beslissing van het politiecollege van 03 juni 2016, punt 7 inzake het leveren van een
dienstverlenende opdracht ter ondersteuning van de uitbouw van een nieuw IT-beleid richting PC3H
via het IT-raamcontract van de stad Kortrijk (Fase I).
de beslissing van het politiecollege van 16 december 2016, punt 9 inzake de verdere uitbouw van het
nieuw IT-beleid richting PC3H. Fase II van het plan 2018 Police Private Cloud. (Hier zit een wireless
proefopstelling PZ Vlas in vervat).
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 nota van CP Guy Vincke van 01 maart 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 925/18;
de beslissing van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 11.1.;

Beschrijving:
De interne afwerking van het nieuwe politiecommissariaat is gestart en de partners van het bouwconsortium
moeten afstemmen op elkaar. Het leggen van de juiste en voldoende kabellering is hierbij zeer belangrijk.
Reeds in een vroeg stadium werd beslist om de IT-partner van de PZ Vlas, Lebon IT Services NV, hierbij te
betrekken, gezien de uitrolling van het Plan 2018 Police Private Cloud in verschillende fases.
De bedoeling is om in het ganse nieuwe politiecommissariaat een mix te realiseren van een wired network
(vaste pc’s) en performante wireless verbinding (wifi) om flexibele werkplaatsen te creëren.
Voor de realisatie van het wireless network werd ook overleg gepleegd met de dienst DRI van de Federale
Politie. Het overleg resulteerde dat de PZ Vlas, als pilootzone, een proefopstelling inzake de virtualisatie heeft
gekregen. Deze proefopstelling loopt momenteel en wordt opgevolgd door Lebon IT Services NV. Bij de PZ Vlas
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staat alle hardware infrastructuur klaar voor de uitbouw van de Mobile Office 3.0 oplossing. Zodra er groen
licht is van de dienst DRI kan snel verder geschakeld worden.
Op het politiecollege van 24 februari 2017 werd het einde van de “Ontwerpfase” goedgekeurd. De wijzigingen
aan het BAFO-ontwerp omvatten onder andere dat het IT-luik voor het netwerk van vaste en mobiele
werkposten voor het ganse gebouw uit het bestek van het bouwconsortium worden gehaald.
Tijdens de zomer van 2017 werd binnen de gebouwen van de PZ Vlas met een testopstelling gestart. Deze
testopstelling met 12 wireless access points zaten vervat in het totaalpakket van FASE II en werd goedgekeurd
door het politiecollege op 16 december 2016. De apparatuur werd geleverd door Lebon IT Services NV in
samenwerking met haar partner Aruba/HPE.
De testopstelling liet verder toe om diverse laptops uit te proberen in functie van het nieuwe politiegebouw.
Deze 12 wireless access point verhuizen mee naar het nieuwe commissariaat.
Eind maart 2018 wordt een site suvey gedaan op de werf zelf om na te gaan waar de resterende wireless
access points zullen moeten geplaatst worden.
Thans is het de bedoeling om FASE I en FASE II van Plan 2018 Police Private Cloud uit te breiden op basis van de
reeds geleverde hardware, zodat Lebon IT Services NV samen met haar partner Aruba/HPE kan voorzien in de
uitbouw van een performant en beheersbaar wired network en een performant en betrouwbaar wireless
network op basis van de nieuwe Aruba technologie.
Het wired network kan gebruikt worden voor de koppeling/aansluiting van :
ISLP pc’s
Administratieve pc’s (Citrix)
VOIP telefoons
Wireless Access Points (70 stuks), waarvan 12 voor aan apart guest network.
Voor het wireless network worden volgende zaken voorzien :
-

Wireless network voor data (niet voor VOICE)
ClearPass om een advanced toegangsbeheer tot de wifi mogelijk te maken
De uitbouw van een Aruba controller oplossing zodat op termijn een VPN oplossing bijgevoegd kan
worden om direct wireless te verbinden met het ISLP netwerk.
Management software voor beheer van wired en wireless network

Deze aanvullende leveringen zouden geplaatst worden bij de firma Lebon IT Services, Stoomtuigstraat 7c te
8830 Hooglede-Gits, conform artikel 42, § 1, 4°b van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 die
luidt als volgt: ‘ wanneer aanvullende leveringen moeten worden verricht door de oorspronkelijke leverancier,
die ofwel bestemd zijn voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties, ofwel voor de uitbreiding
van bestaande leveringen of installaties, wanneer een verandering van leverancier de aanbestedende overheid
ertoe zou verplichten leveringen te verwerven met ander technische eigenschappen, zodat onverenigbaarheid
zou ontstaan of zich bij het gebruik en het onderhoud onevenredig technische moeilijkheden zouden voordoen.
De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in de regel niet langer zijn dan drie jaar.’

Voorstel van beslissing:
6.1.

om in te stemmen met de aanvullende levering door de firma Lebon IT Services, Stoomtuigstraat 7c te
8830 Hooglede-Gits in samenwerking met haar partner Aruba/HPE, Hermeslaan 1a te 1831 Diegem
voor de realisatie van een performant wired network en performant wireless network vervat in het
Plan 2018 Police Private Cloud, conform de offerte van Lebon IT Services van 05 maart 2018.

Budget:
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175.759,59 EUR (incl.btw)
Politiebegroting 2017 - begrotingswijziging 2017/02 – artikelnummer 330/742-53
Bijlage:
-

offerte van Lebon IT Services van 05 maart 2018.

7.

Aankoop en levering van een nieuwe telefooncentrale voor het nieuw politiecommissariaat en voor
de 2 lokale politieposten met onderhoudscontract. Instemmen.

Referenties:
-

de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, meer bepaald artikel 42:
het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
het Koninklijk besluit van 18 april 2017 tot plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren;
de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
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 het politieraad van 23 oktober 2017, punt 3 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat PC3H (vastleggen van kredieten);
de nota van consulent Mak Depamelaere, afdeling logistiek, van 27 februari 2018 met kenmerk
LOG/MAT/DPM/502/2018;
de beslissing van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 12.1., 12.2., 12.3. en 12.4.;

Beschrijving:
De bestaande telefooncentrale werd indertijd door stad Kortrijk aangekocht op 3 juli 1997 en in 2000
overgenomen door politiezone Vlas na de ontkoppeling van de politie met stad Kortrijk.
Deze telefooncentrale is echter niet meer van deze tijd en heeft ruim voldoende zijn diensten bewezen. De
huidige trend van communicatie kan niet meer via deze centrale gerealiseerd worden waardoor we
genoodzaakt zijn om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe centrale.
Naast deze motivatie zal tijdens de duur van de verhuis geen enkele onderbreking in bereikbaarheid nodig zijn
omdat we voorzien om de nieuwe en de oude centrale tijdens die periode beide te laten werken tot de verhuis
afgerond is.
Tevens dient ook voor de lokale politieposten prijsopgave gedaan te worden in het bestek om de oudere
Proximus centrales eventueel te vervangen om ze allen samen als een geheel te laten werken.
Er werd een marktonderzoek gedaan naar kandidaten die referenties hebben binnen politiezones en zich ook
qua service in een dichte nabijheid van ons commissariaat bevinden.
Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om volgende leveranciers/installateurs aan te schrijven:
1/ Licom bvba - Industriezone Herdersburg - Pathehoekeweg 9B/009 - 8000 Brugge
2/ Hanssens Telecom - Kachtemsestraat 290b - 8800 Roeselaere
3/ Fonitel - Noordlaan 12a - 8820 Torhout
4/ EEG Oostlaan 5 - 8560 Gullegem
In de zitting van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3.1., werd ingestemd om op het begrotingsartikel
330/742-53 van het dienstjaar 2017 een bedrag van 740.000 EUR te voorzien onder meer voor de aankoop van
een telefooncentrale. Dit bedrag werd reeds in 2017 vastgelegd om aan de politiezone VLAS de flexibiliteit te
geven om zaken aan te kopen in 2018 naargelang de vorderingen van het nieuwbouwproject.
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De kostprijs voor de aankoop van deze nieuwe telefooncentrale en toebehoren wordt geraamd op 60.000 EUR
(excl. BTW) en kan gedragen worden met de kredieten die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/742-53
van het dienstjaar 2017/01.
De kostprijs voor het onderhoudscontract wordt geraamd op 6.000 EUR (excl. BTW) en kan gedragen worden
met de kredieten voorzien op het begrotingsartikel 330/123 – 12 dienstjaar 2018 en volgende.
In de zitting van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 12.4. werd ingestemd om volgende firma’s aan te
schrijven voor de levering van een nieuwe telefooncentrale en toebehoren, onder voorbehoud van
goedkeuring door de politieraad inzake de plaatsingsprocedure en het bestek A/2018/1:
-

Licom bvba - Industriezone Herdersburg - Pathehoekeweg 9B/009 - 8000 Brugge
Hanssens Telecom - Kachtemsestraat 290b - 8800 Roeselaere
Fonitel - Noordlaan 12a - 8820 Torhout
EEG Oostlaan 5 - 8560 Gullegem

Voorstel van beslissing:
7.1

ermee in te stemmen dat er voor het nieuw politiecommissariaat en voor de lokale politieposten een
nieuwe telefooncentrale zal aangekocht worden met onderhoudscontract;

7.2.

als plaatsingsprocedure een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
gebruiken , conform artikel 42 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

7.3.

in te stemmen met het bestek A/2018/1 inzake de levering van een nieuwe telefooncentrale en
toebehoren;

Budget:
60.000 (excl. BTW) aankoop telefooncentrale en toebehoren
dienstjaar 2017/01 - begrotingsartikel 330/742-53
6.000 EUR (excl. BTW) onderhoudscontract
Dienstjaar 2018 en volgende - begrotingsartikel 330/123 – 12

Bijlage:
-

het bestek A/2018/1 inzake de levering van een nieuwe telefooncentrale en toebehoren;

8.

Koninklijk besluit van 16 januari 2018 inzake de vrijwillige beëindiging van het mandaat van de
korpschef van de politiezone VLAS. Kennisgeving.

Referenties:
-

het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
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;
het Koninklijk besluit van 31 januari 2015 houdende de aanwijzing van HCP Rino Defoor als korpschef
van de lokale politiezone Vlas voor een termijn van vijf jaar;
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-

de beslissing van de politieraad van 25 september 2017, punt 10b;
de beslissing van het politiecollege van 9 maart 2018, punt 18.2.;

Beschrijving:
Bij Koninklijk besluit van 31 januari 2015 werd HCP Rino Defoor aangewezen als korpschef van de politiezone
VLAS voor een termijn van vijf jaar.
Op 6 februari 2015 heeft HCP Rino Defoor de eed afgelegd.
In een brief van 8 september 2017 gaf hij aan het politiecollege kennis vrijwillig zijn mandaat van korpschef te
willen beëindigen op 30 september 2017.
In de zitting van de politieraad van 25 september 2017, punt 10b, werd akkoord gegaan met het verzoek van
HCP Rino Defoor om zijn mandaat te beëindigen.
Bij Koninklijk besluit van 16 januari 2018 wordt het mandaat van HCP Rino Defoor beëindigd op 30 september
2017.

Voorstel van beslissing:
8.1.

kennis te nemen van het Koninklijk besluit van 16 januari 2018 inzake de beëindiging van het mandaat
van HCP Rino Defoor als korpschef van de politiezone VLAS op 30 september 2017;

Bijlage:
het Koninklijk besluit van 16 januari 2018 inzake de beëindiging van het mandaat van HCP Rino Defoor
als korpschef van de politiezone VLAS op 30 september 2017;

9.

Operationele werking politiezone VLAS. Toelichting.

Ter zitting wordt een toelichting gegeven door de afdelingshoofden ‘interventie/GINT/recherche’ inzake de
operationele werking in de politiezone VLAS.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting
10.

In gebreke stellingen bij niet-betaling takelkosten. Vraag tot machtiging.

11.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.

Volgende zitting van de politieraad
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Maandag 23 april 2018 om 19u.
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