ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 23 april 2018 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 26 maart 2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wijziging personeelsformatie politiezone VLAS. Operationeel luik. Instemmen.
Voorstel tot aankoop via het federaal raamcontract Procurement 2016 R3 004 van drie motorfietsen
BMW R 1200 RT ter vervanging van uit dienst te nemen voertuigen. Instemmen.
Nieuw politiecommissariaat. Inrichting van 2 audiovisuele verhoorlokalen via het federaal
raamcontract. Instemmen.
Opzeg huurovereenkomst commissariaat ‘centrum’ Oude-Vestingsstraat 2a te 8500 KORTRIJK.
Instemmen.
Opzeg huurovereenkomst bedrijfsgebouw Beverlaai 3 te 8500 KORTRIJK en opzeg huurovereenkomst
loods Beverlaai 4 te 8500 KORTRIJK. Instemmen.
Opzeg huurovereenkomst magazijn Pyfferoenstraat 8b te 8501 KORTRIJK-Bissegem. Instemmen.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2018/01. Benoemen.
Mobiliteitscyclus 2018/02. Vacantverklaring van 7 betrekkingen in het operationeel kader. Erratum.
Instemmen.
Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.
Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.
Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.
Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 23 april 2018

Om 19u. wordt de zitting geopend door Vincent Van Quickenborne
Hij verwelkomt de aanwezigen.
Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, 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, Steve Vanneste en David Wemel.
Vervangend korpschef : Filip Devriendt
Vervangend secretaris: Thomas Detavernier
Verontschuldigd:
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Hilde Verduyn
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Fanny Decock

Het verslag van de zitting van de politieraad van 26 maart 2018, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
-

Aanduiden van een vervangend secretaris:

Voorzitter Van Quickenborne verduidelijkt dat Adv. Annelies Verplaetse verhinderd is huidige zitting van de
politieraad bij te wonen.
Vanuit het politiecollege wordt voorgesteld om haar voor huidige zitting te vervangen door adv. Thomas
Detavernier.
De aanwezige raadsleden stemmen in met eenparigheid van stemmen.

-

Toevoeging van een punt aan de agenda van de zitting van de politieraad van 23 april 2018, bij
hoogdringendheid.

Conform artikel 25/2 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, wordt vanuit het politiecollege gevraagd om onderstaand punt bij
hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda van huidige zitting van de politieraad.
Mobiliteitscyclus 2018/02. Vacantverklaring van 5 7 betrekkingen in het operationeel kader. Erratum.
Instemmen.
Omwille van persoonsgebonden materies zal dit punt toegevoegd worden als punt 8 van de besloten zitting.
Alle aanwezige raadsleden stemmen in met de toevoeging van bovenvermeld punt aan de agenda van huidige
zitting van de politieraad.
De zitting eindigt om 20.15u.
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Openbare zitting maandag 23 april 2018

1.

Wijziging personeelsformatie politiezone VLAS. Operationeel luik. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, 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, Steve Vanneste en David Wemel.
Vervangend korpschef : Filip Devriendt
Vervangend secretaris: Thomas Detavernier
Verontschuldigd:
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Hilde Verduyn
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Fanny Decock

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 minimaal effectief van het operationeel en
van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
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;
de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3;
de beslissing van de politieraad van 27 november 2017, punt 1;
de beslissing van het BOC van 20 februari 2018, punt 5;
de nota van de korpschef van 14 februari 2018 met kenmerk BOD/SCR/VEA/720/2018;
de beslissing van het politiecollege van 23 februari 2018, punt 4;
het akkoord van het vakbondsoverleg van 29 maart 2018;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3, werd ingestemd met de personeelsformatie van de
politiezone VLAS, wat het operationeel luik betreft, als volgt:

Kader
Officierenkader
Hoofdcommissaris van politie
Commissaris van politie

Aantal
4
16
3
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Middenkader
Hoofdinspecteur
Basiskader
Inspecteur
Kader van agenten van politie
Agenten van politie

58
173
20

TOTAAL

271

Reeds geruime tijd is de bezetting van het aantal agenten van politie in de zone gestagneerd op 11
personeelsleden terwijl er 20 plaatsen voorzien zijn in de formatie. 9 plaatsen blijven voortdurend onbezet.
Dit aantal onbezette plaatsen zal in de toekomst zeker niet verminderen aangezien de zone niet van plan is om
nog agenten van politie aan te werven. Dit omwille van de beperkte bevoegdheden die deze personeelsleden
hebben en het feit dat met een kleine meerkost men een inspecteur kan aanwerven met volheid van
bevoegdheden.
Anderzijds is het aantal inspecteurs in de zone beperkt tot 173. Zeer regelmatig kan de zone niet het gewenste
aantal plaatsen vacant verklaren omwille van deze beperking. Het is vooral bij de interventiedienst dat de nood
het hoogst is om meer leden in het basiskader te hebben.
De combinatie van de voortdurende niet invulling van 11 plaatsen in het kader van agenten van politie en een
té klein gewenst aantal inspecteurs, is de aanleiding dat vanuit de politiezone VLAS gevraagd wordt om de
personeelsformatie, wat het operationeel luik betreft aan te passen. Dit door eenvoudig het aantal onbezette
plaatsen in het kader van agenten, zijnde 9, toe te voegen aan het basiskader 173 + 9 = 182. Dit geeft ons
volgende formatie:

Kader
Officierenkader
Hoofdcommissaris van politie
Commissaris van politie
Middenkader
Hoofdinspecteur
Basiskader
Inspecteur
Kader van agenten van politie
Agenten van politie

Aantal

TOTAAL

271

4
16
58
182
11

Functieprofiel.
De functieprofielen wijken niet af van de functieprofielen die werden ingediend bij de vorige formatie.

Kostprijs.
wedde 100%

geïndexeerd

begroting

AP nieuw

14.811,66

24.785,83

50.132,47

INP nieuw

16.299,03

27.274,80

53.774,17

De totale meerkost voor het aanwerven van 9 inspecteurs in plaats van 9 agenten bedraagt:
53.774,17 EUR -50.132,47 EUR = 3.641,7 x 9 = 32.775,3 EUR op jaarbasis.
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Deze meerkost werd reeds voorzien in de begroting van het dienstjaar 2018. Daar werden 182 inspecteurs
begroot en 11 agenten van politie.
Er werd met deze begroting ingestemd in de zitting van de politieraad van 27 november 2017, punt 1.

Formatienormen.
Conform het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienomen mag:
-

het totaal aantal betrekkingen in het kader van agenten niet hoger zijn dan 15% van het operationeel
kader:

Bij de nieuwe formatie is het aantal agenten 4,05 % van het operationeel kader
-

het totaal aantal betrekkingen in het middenkader niet lager zijn dan 25 % en niet hoger zijn dan 33 %
van de formatie van het basiskader van het operationeel kader:

Bij de nieuwe formatie is het aantal betrekkingen in het middenkader 31,86% van het basiskader
In de zitting van het BOC van 29 maart 2018, punt 2, gaven de vakorganisaties hun akkoord inzake deze
wijziging aan de personeelsformatie van de politiezone VLAS, voor wat het operationeel luik betreft.

De korpschef wnd. legt uit dat deze wijziging nodig is omdat inspecteurs van politie flexibeler inzetbaar zijn dan
agenten van politie. Hun takenpakket op het terrein is strikter.
Raadslid Steve Vanneste vraagt wat het aantal van 271 operationele personeelsleden betekent, en hoe zich dat
verhoudt t.o.v. de aantallen 261, 241 en 251.
De korpschef wnd. legt uit dat 271 het aantal operationele personeelsleden is dat door de politieraad werd
vastgelegd in de personeelsformatie van 2003. Dit aantal werd nooit bereikt. De korpschef wnd. zegt ook dat
deze verouderde personeelsformatie niet meer het beeld geeft van de samenstelling van het korps anno 2018
en dat de formatie best zo gauw mogelijk herzien wordt. Daar wordt werk van gemaakt.
De korpschef wnd. gaat verder en zegt dat 241 de KUL norm is, waarop de PZ Vlas gefinancierd wordt. 261 is de
minimale norm, die vastgelegd is in een KB.
Momenteel zijn de afspraken zo dat de politiezone moet streven naar een aantal van 251 operationele
personeelsleden.
Raadslid Steve Vanneste vraagt ook hoever de gesprekken staan i.v.m. het overhevelen van de dienst
parkeerverbodsborden van de PZ Vlas naar de stad Kortrijk.
De korpschef wnd. legt uit dat het behandelen van de aanvragen voor de inname van het openbaar domein
sinds 1 april 2018 uitgevoerd worden door de diensten van de stad Kortrijk, en dus niet langer door de
politiezone Vlas. In Kuurne en Lendelede zat deze taak al langer bij de gemeentediensten.
Raadslid Steve Vanneste vraagt of het huidig aantal personeelsleden nu beter politiewerk kan leveren dan het
aantal personeelsleden vijftien jaar geleden.
De voorzitter stelt dat meer politiemensen niet gelijk staat met beter politiewerk. De politiezone Vlas moet
haar medewerkers goed en op de juiste manier inzetten, op het terrein. Dat betekent ook dat administratieve
diensten moeten kunnen afgestoten worden, zoals bijvoorbeeld het behandelen van aanvragen inzake inname
van het openbaar domein. Er wordt steeds ingezet op slimme politie, wat veel belangrijker is dan de aantallen
politiemensen. In de huidige legislatuur is er een uitgebreid cameranetwerk ontwikkeld, wat slimmer en
efficiënter politiewerk mogelijk maakt.
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De afgelopen jaren werd het aantal van 251 operatonele personeelsleden bereikt, met inzet op een sterk
uitgebouwde afdeling Wijkwerking en Interventie.
Raadslid Steve Vanneste vraagt of er in 2018 een nieuw Zonaal Veiligheidsplan wordt opgesteld voor de PZ
Vlas.
De voorzitter antwoordt dat dit een werk voor de volgende legislatuur zal zijn.
Raadslid Patrick Jolie stelt dat het aantal van 271 operationele personeelsleden nooit werd gehaald maar dat
dit cijfer wel de ruimte gaf om tot aan 261 te gaan. In de huidige legislatuur werd het aantal zelfs afgebouwd
naar 221, ook in de Wijkwerking.
Dankzij het nieuw beleid met de nieuwe korpschef wnd. werd de afbouw van personeel gestopt en in dit
laatste jaar van de legislatuur zelfs terug rechtgetrokken, ook in de Wijkwerking.
De voorzitter antwoordt dat het aantal van 261 nooit werd gehaald en dat de Wijkwerking niet werd
afgebouwd en zelfs verhoogd werd.
Patrick Jolie stelt dat er door het recent rechttrekken van het aantal operationele personeelsleden minder
ziekteverzuim is, waar dit in de eerste jaren van de legislatuur nog 8 à 9 procent was.
Raadslid Steven Vanneste haalt het Plan Nieuw Kortrijk aan waarin staat ‘… het verhogen van het operationele,
meer en daadkrachtig blauw op straat … ‘, en stelt dat het aantal operationele personeelsleden toch niet
verhoogd is.
De voorzitter antwoordt dat er wel meer blauw op straat is, dat er minder generaals zijn en meer mensen op
het terrein.
Raadslid Patrick Jolie zegt dat het hoge aantal commissarissen tot enkele jaren geleden zo hoog was omdat dit
een erfenis was van de politiehervorming. Nu zijn er jonge commissarissen die het korps verlaten.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
1.1.
1.2.

om het aantal betrekkingen in het basiskader, momenteel voorzien op 173 betrekkingen, te verhogen
met 9 betrekkingen wat het totaal op 182 betrekkingen brengt in het basiskader;
om het aantal betrekkingen in het kader van agenten, momenteel voorzien op 20 betrekkingen, te
verminderen met 9 betrekkingen, wat het totaal op 11 betrekkingen in het kader van agenten brengt;

1.3.

het aantal betrekkingen in het officierenkader en middenkader ongewijzigd te laten;

1.4.

Om de personeelsformatie van de politiezone VLAS als volgt vast te stellen:

Kader
Officierenkader
Hoofdcommissaris van politie
Commissaris van politie
Middenkader
Hoofdinspecteur
Basiskader
Inspecteur
Kader van agenten van politie
Agenten van politie

Aantal

TOTAAL

271

4
16
58
182
11
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Bijlage:
-

Het organigram van de politiezone VLAS;
Een lijst waar de plaatsen van de inspecteurs en agenten ingevuld worden;
De beslissing van het BOC van 29 maart 2018, punt 2;

2.

Voorstel tot aankoop via het federaal raamcontract Procurement 2016 R3 004 van drie motorfietsen
BMW R 1200 RT ter vervanging van uit dienst te nemen voertuigen. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, 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, Steve Vanneste en David Wemel.
Vervangend korpschef : Filip Devriendt
Vervangend secretaris: Thomas Detavernier
Verontschuldigd:
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Hilde Verduyn
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Fanny Decock

Referenties:
-

het federaal raamcontract Procurement 2016 R3 004;
raamovereenkomst radio’s CD-MP-00-40;
de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 inzonderheid artikel 43;
de nota van HINP Peter Holvoet, afdelingshoofd ‘logistiek’ van 29 maart 2018 met kenmerk
LOG/DIR/HPE/1245/2018;
de beslissing van het politiecollege van 6 april 2018, punt 7.1.;

Beschrijving:
Aankoop van drie nieuwe motorfietsen BMW R 1200 RT:
De motorfietsen die momenteel in gebruik zijn binnen de afdeling Mobiliteit gaan dit jaar de leeftijd van acht
jaar bereiken en zijn aan vervanging toe. Onderstaande drie motorfietsen zijn aan vervanging toe ingevolge hun
leeftijd en slijtage:
- BMW 1200 RT met nummerplaat WMJ960: 1e ingebruikname 08/2010 met km stand 66596
- BMW 1200 RT met nummerplaat WMJ955: 1e ingebruikname 08/2010 met km stand 80035
- BMW 1200 RT met nummerplaat WMJ959: 1e ingebruikname 08/2010 met km stand 75917
Deze motorfietsen worden verkocht aan de meest biedende .

7
Verslag zitting politieraad 23 april 2018

De lokale politiezones kunnen aansluiten bij het federaal raamcontract Procurement 2016 R3 004 voor de
aankoop van de motorfietsen waardoor eigen bestekken en aanbestedingsdossiers niet nodig zijn.
De lokale politiezones kunnen aansluiten bij het federaal raamcontract radio’s Perceel 1 CD-MP-00-40 voor de
aankoop van de radio’s waardoor eigen bestekken en aanbestedingsdossiers niet nodig zijn.
Voor de aankoop van de drie nieuwe motorfietsen stelt de politiezone VLAS voor om aan te sluiten bij het
federaal raamcontract Procurement 2016 R3 004 en over te gaan tot de aankoop van volgende drie nieuwe
voertuigen:
BMW R 1200 RT
Van deze drie motorfietsen zouden er twee niet voorzien worden van een ingebouwd GPS toestel en één
motorfiets zou wel uitgerust worden met dergelijk GPS – toestel.
De kostprijs voor de aankoop van twee motorfietsen, niet uitgerust met ingebouwd GPS-toestel, bedraagt:
2 x 16.330 EUR = 32.660 EUR (exclusief BTW), en 39.518,6 EUR (inclusief BTW)
De kostprijs voor de aankoop van één motorfiets, uitgerust met een ingebouwd GPS – toestel bedraagt:
1 x 17.150 EUR = 17.150 EUR (exclusief BTW) en 20.751,5 EUR (inclusief BTW)
Totaal

= 49.810 EUR (exclusief BTW) en 60.270,1 EUR (inclusief BTW)

Aankoop en inbouw van boordradio’s
Voor de aankoop en inbouw van boordradio’s wordt gebruik gemaakt van het raamcontract CD-MP-00-40
Perceel 1.
In twee van de drie nieuw aan te kopen motorfietsen zal een radio van Abion ingebouwd worden. In de derde
nieuw aan te kopen motorfiets zal men een bestaande boordradio inbouwen.
Er werd een prijsvoorstel gevraagd aan Abiom Communication Systems BVBA Oostjachtpark 18 te 9100 SINTNIKLAAS.
De kostprijs voor de aankoop en inbouw van de Abion radio’s bedraagt 5.331,68 EUR, (exclusief BTW) en
6.451,33 EUR (inclusief BTW) de offerte omvat de aankoop en inbouw twee nieuwe radio’s en de
werkzaamheden om een bestaande boordradio over te bouwen in een nieuwe motorfiets.

Het krediet voor de aankoop van deze drie motorfietsen en de aankoop en inbouw van de boordradio’s staat
momenteel op het begrotingsartikel 330/743-98 dienstjaar 2018, van auto’s, maar zal bij een eerste
begrotingswijziging door interne verschuiving overgeplaatst worden naar het begrotingsartikel 330/743-51
dienstjaar 2018.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
2.1.

om in te stemmen met de aankoop via het raamcontract Procurement 2016 R3 004 van drie nieuwe
motorfietsen van het type BMW R 1200 RT voor het bedrag van 60.207,1 EUR (inclusief BTW) en deze
opdracht te gunnen aan de firma BMW GROUP BELUX Lodderstraat 16 2880 BORNEM.

2.2.

om in te stemmen met de aankoop en inbouw van twee nieuwe boordradio’s en het her inbouwen van
een bestaande boordradio via het raamcontract SD-MP-00-40 Perceel 1 voor een bedrag van 6.451,33
EUR (incl. BTW) en de opdracht te gunnen aan de firma Abiom Communication Systems BVBA
Oostjachtpark 18 te 9100 SINT-NIKLAAS.
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Budget:
60.270,1 EUR (inclusief BTW) voor de aankoop van drie motorfietsen
6.451,33 EUR (inclusief BTW) voor de aankoop en inbouw van twee nieuwe boordradio’s en de her inbouw van
een bestaande boordradio
Begroting dienstjaar 2018 – begrotingsartikel 330/743-51 onder voorbehoud van goedkeuring van een eerste
begrotingswijziging van het dienstjaar 2018.
Het krediet voor deze aankoop staat momenteel op het begrotingsartikel 330/743-98 van auto’s. Dit zal bij de
eerste begrotingswijziging door interne verschuiving tussen de begrotingsposten geregulariseerd worden.

Bijlage:
-

Het federaal raamcontract Procurement 2016 R3 004
Raamcontract radio’s Perceel 1 SD-MP-00-40
Offerte Abiom Communication Systems BVBA

3.

Nieuw politiecommissariaat. Inrichting van 2 audiovisuele verhoorlokalen via het federaal
raamcontract. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, 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, Steve Vanneste en David Wemel.
Vervangend korpschef : Filip Devriendt
Vervangend secretaris: Thomas Detavernier
Verontschuldigd:
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Hilde Verduyn
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Fanny Decock

Referenties :
-

de beslissing van het politiecollege van 05 oktober 2017, punt 4 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat (vastleggen van kredieten).
de beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat (vastleggen van kredieten).
het federaal raamcontract DGR/DRL Procurement 2016 R3 207 inzake de inrichting van audio visuele
verhoorlokalen, geldig tot 31 december 2018.
de nota van CP Guy Vincke van 27 maart 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 1228/18;
de beslissing van het politiecollege van 6 april 2018, punt 8.1.;

Beschrijving:
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De interne afwerking van het nieuw 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.
In het nieuw politiecommissariaat zijn er twee audiovisuele verhoorlokalen voorzien. Een in het cellencomplex
en een in het verhoorlokalencomplex, beiden gesitueerd op het gelijkvloers.
Gezien de eindapparatuur in deze beide audiovisuele verhoorlokalen anders is dan in de andere
verhoorlokalen, moet de bekabeling aangepast zijn aan de eindapparatuur. De audiovisuele verhoorlokalen
staan in verbinding met een regiekamer.
De PZ Vlas wenst gebruik te maken van het bestaande federaal raamcontract DGR/DRL Procurement 2016 R3
207 inzake de inrichting van audio visuele verhoorlokalen (geldig tot 31 december 2018) welke gegund werd
aan de firma Studiotech N.V., Houtweg 7 te 1130 Brussel.
Er vond een overleg plaats tussen het bouwconsortium (partner Istema) en Studiotech N.V. om af te stemmen
over onderandere de inrichting van de audiovisuele verhoorlokalen in het nieuw politiecommissariaat.
Gezien er nu duidelijkheid is omtrent deze inrichting, kan de aankoop van de bekabbeling en de eindapparatuur
plaatsvinden met het reeds voorziene budget.

Raadslid Patrick Jolie vraagt of de aankopen voor de inrichting nog ingeschreven worden op de politiebegroting
van 2017.
De voorzitter zegt dat dit klopt.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
3.1.

om in te stemmen met de inrichting van de twee audiovisuele verhoorlokalen in het nieuw
politiecommissariaat door de firma Studiotech N.V., Houtweg 7 te 1130 Brussel en dit via het federaal
raamcontract DGR/DRL Procurement 2016 R3 207 dat geldig is tot 31 december 2018.

Budget:
9.810,56 EUR (excl.btw) + 923,00 EUR (vermelde optie - excl.btw) = 10.733,56 EUR (excl.btw) of 12.987,61 EUR
(incl.btw) per uitgerust audiovisueel verhoorlokaal.
12.987,61 EUR X 2 = 25.975,22 EUR (incl.btw) voor de twee audiovisuele verhoorlokalen.

Politiebegroting 2017 - begrotingswijziging 2017/02 - artikelnummer 330/742-53.

Bijlagen:
-

4.

offerte van Studiotech N.V., Houtweg 7 te 1130 Brussel van 21 maart 2018 (prijs inrichting van 1
audiovisueel verhoorlokaal).
Fiche overeenkomst van het federaal raamcontract DGR/DRL Procurement 2016 R3 207.

Opzeg huurovereenkomst commissariaat ‘centrum’ Oude-Vestingsstraat 2a te 8500 KORTRIJK.
Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit
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Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, 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, Steve Vanneste en David Wemel.
Vervangend korpschef : Filip Devriendt
Vervangend secretaris: Thomas Detavernier
Verontschuldigd:
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Hilde Verduyn
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Fanny Decock

Referenties:
-

-

-

-

-

-

de beslissing van de gemeenteraad Kortrijk van 10 februari 2003, punt 1.3 inzake de inhuurgeving van
stadseigendommen aan de PZ Vlas, inzonderheid het commissariaat “Centrum”, Oude Vestingsstraat
2a te 8500 Kortrijk, kadastraal gekend Jan Persijnstraat 16-18.
de beslissing van de politieraad van 27 januari 2003, punt 8 inzake de instemming van het
huurcontract commissariaat “Centrum”;
het ondertekend huurcontract commissariaat “Centrum” van 21 februari 2003;
de beslissing van de gemeenteraad Kortrijk van 14 november 2011, punt 13 inzake de instemming van
de verlenging van een nieuwe termijn van negen jaar van de in huur geving van het commissariaat
“Centrum”;
de beslissing van de politieraad van 28 november 2011, punt 3 inzake de instemming van de
verlenging van een nieuwe termijn van negen jaar van de in huur geving van het commissariaat
“Centrum”, met de mogelijkheid om het huurcontract jaarlijks op te zeggen mits een opzegtermijn van
zes maanden te respecteren;
de ondertekening van de verlenging van het huurcontract commissariaat “Centrum” op
11 januari 2012;
de beslissing van de gemeenteraad Kortrijk van 14 mei 2012, punt 8 inzake de instemming met de
wijziging van de huurovereenkomst met betrekking tot de verhuring van stadsgebouwen aan de
politiezone Vlas, waarbij enkel nog het commissariaat “Centrum” het voorwerp uitmaakt van het
huurcontract (huurprijs 79.400 EUR);
de beslissing van de politieraad van 25 juni 2012, punt 6 inzake de instemming met de wijziging van de
huurovereenkomst met betrekking tot de verhuring van stadsgebouwen aan de politiezone Vlas,
waarbij enkel nog het commissariaat “Centrum” het voorwerp uitmaakt van het huurcontract
(huurprijs 79.400 EUR);
de nota van CP Guy Vincke van 08 maart 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 1033/2018;
de beslissing van het politiecollege van 6 april 2018, punt 9.1.;

Beschrijving:
Met het nieuw politiecommissariaat in het vooruitzicht, moeten de diverse huurcontracten van de gebouwen
waarin PZ Vlas is gehuisvest, bekeken worden in het licht van een optimale overgang.
Het commissariaat “Centrum” wordt gehuurd van stad Kortrijk en het huurcontract kan jaarlijks opgezegd
worden mits een opzegperiode van 6 maanden te respecteren.
De verlenging van het huurcontract met een nieuwe termijn van 9 jaren startte op 1 januari 2011 en eindigt
dus op 31 december 2019.
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Momenteel staat op de planning dat de verhuis zou kunnen doorgaan in het najaar 2018, zodat volgens de
prognose de medewerkers van het commissariaat “Centrum” tegen 31 december 2018 hun intrek hebben
genomen in het nieuw politiecommissariaat en het commissariaat “Centrum” leeg komt te staan.
Thans is het voorstel om het huurcontract van het commissariaat “Centrum” op te zeggen en te laten eindigen
op 01 januari 2019, rekening houdend dat er in mei 2018 geen zitting van de politieraad is.

Raadslid Steve Vanneste vraagt wie de eigenaar is van het politiegebouw in de Oude-Vestingsstraat in Kortrijk.
De voorzitter antwoordt dat de stad Kortrijk eigenaar van het gebouw is.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
4.1.

om het huurcontract van het commissariaat “Centrum” van 21 februari 2003 en zijn aanhangsels
tussen enerzijds stad Kortrijk (verhuurder) en de PZ Vlas (huurder) op te zeggen, zodat het
huurcontract eindigt op 01 januari 2019.

4.2

dat er bij instemming van de politieraad, vanuit het politiecollege van de PZ Vlas een brief
verstuurd wordt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk om de
opzegging van het huurcontract van het commissariaat “Centrum”, voor te leggen aan de
gemeenteraad van Stad Kortrijk.

Budget:
(begrotingsartikel 330/126-01)

5.

Opzeg huurovereenkomst bedrijfsgebouw Beverlaai 3 te 8500 KORTRIJK en opzeg huurovereenkomst
loods Beverlaai 4 te 8500 KORTRIJK. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, 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, Steve Vanneste en David Wemel.
Vervangend korpschef : Filip Devriendt
Vervangend secretaris: Thomas Detavernier
Verontschuldigd:
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Hilde Verduyn
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Fanny Decock

Referenties:
-

de beslissing van de politieraad van 26 oktober 2009, punt 2 inzake het huren van bijkomende
gebouwen voor de politiezone Vlas;
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-

de nota van CP Guy Vincke van 14 maart 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 1080/2018;
de beslissing van het politiecollege van 29 maart 2018, punt 10.1.;

Beschrijving:
Met het nieuw politiecommissariaat in het vooruitzicht, moeten de diverse huurcontracten van de gebouwen
waarin PZ Vlas is gehuisvest, bekeken worden in het licht van een optimale overgang.
In de Beverlaai te Kortrijk heeft de PZ Vlas momenteel nog 2 gebouwen die door de zone gehuurd worden:
- Het bedrijfsgebouw gelegen in de Beverlaai 3, waar de afdeling Logistiek is gehuisvest en ook het
onderhoud van de dienstvoertuigen wordt gedaan (huurprijs 3.252,24 EUR / maand).
- De loods gelegen Beverlaai 4, waar dienstvoertuigen en persoonlijke voertuigen van medewerkers
geparkeerd staan (huurprijs 1.670,88 EUR / maand).
Het bedrijfsgebouw, Berverlaai 3, wordt gehuurd van de N.V. Pavelec en werd afgesloten voor de duur van
3/6/9 jaar, startte op 01 januari 2010 en eindigt op 31 december 2018. Het huurcontract kan opgezegd
worden telkens na een periode van drie jaren mits een opzegperiode van 6 maanden te respecteren door een
aangetekende brief te versturen aan de verhuurder.
De loods, Berverlaai 4, wordt gehuurd van de B.V.B.A. Beheer Deroo en werd afgesloten voor de duur van
3/6/9 jaar, startte op 01 januari 2010 en eindigt op 31 december 2018. Het huurcontract kan opgezegd
worden telkens na een periode van drie jaren mits een opzegperiode van 6 maanden te respecteren door een
aangetekende brief te versturen aan de verhuurder.
Thans is het voorstel om zowel het huurcontract van het bedrijfsgebouw, gelegen Beverlaai 3, als het
huurcontract van de loods, gelegen Beverlaai 4, op te zeggen conform de contractbepalingen en beide
huurcontracten te laten eindigen op 31 december 2018, rekening houdend dat er in mei 2018 geen zitting van
de politieraad is.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
5.1

5.2

5.3

om het huurcontract van het bedrijfsgebouw, gelegen Beverlaai 3, tussen enerzijds N.V. Pavelec
(verhuurder) en de PZ Vlas (huurder) op te zeggen, zodat het huurcontract eindigt op 31 december
2018.
om het huurcontract van de loods, gelegen Beverlaai 4, tussen enerzijds B.V.B.A. Beheer Deroo
(verhuurder) en de PZ Vlas (huurder) op te zeggen, zodat het huurcontract eindigt op 31 december
2018.
De huurovereenkomst te beëindigen conform de desbetreffende bepalingen.

Budget:
(begrotingsartikel 330/126-01)

6.

Opzeg huurovereenkomst magazijn Pyfferoenstraat 8b te 8501 KORTRIJK-Bissegem. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit
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Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, 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, Steve Vanneste en David Wemel.
Vervangend korpschef : Filip Devriendt
Vervangend secretaris: Thomas Detavernier
Verontschuldigd:
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Hilde Verduyn
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Fanny Decock

Referenties:
-

de beslissing van de politieraad van 28 oktober 2002, punt 1 inzake het huren van een bedrijfsruimte
voor de politiezone Vlas (magazijn Pyfferoenstraat).
de beslissing van de politieraad van 24 februari 2003, punt 4 inzake het algemeen nut van het
gebouw in de Pyfferoenstraat 8b te Bissegem vast te leggen.
het ondertekend huurcontract tussen N.V. Agila (verhuurder) en de PZ Vlas (huurder) van 28 oktober
2002.
de nota van CP Guy Vincke van 22 maart 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 1194/2018;
de beslissing van het politiecollege van 6 paril 2018, punt 11.1. en 11.2.;

Beschrijving:
Met het nieuw politiecommissariaat in het vooruitzicht, moeten de diverse huurcontracten van de gebouwen
waarin PZ Vlas is gehuisvest, bekeken worden in het licht van een optimale overgang.
In de Pyfferoenstraat te Bissegem heeft de PZ Vlas momenteel nog een magazijn die door de zone gehuurd
wordt (3.811,83 EUR / maand).
De stockeringsruimte wordt momenteel afgebouwd in functie van de nieuwbouw en dit in overleg met stad
Kortrijk (uitvoeren van logistieke taken in het kader van inname openbaar domein, achtergelaten voertuigen)
en het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk (gerechtelijke inbeslagnames, niet verzekerde voertuigen).
Het magazijn, Pyfferoenstraat 8b, wordt gehuurd van de N.V. Agila en werd afgesloten voor de duur van 3/6/9
jaar, startte op 01 januari 2003 en eindigt op 31 december 2011. Het huurcontract werd stilzwijgend verlengd
en werd een huurcontract van onbepaalde duur. Het huurcontract kan op ieder ogenblik beëindigd worden
mits een opzegperiode van 6 maanden te respecteren door een aangetekende brief te versturen aan de
verhuurder.
Thans is het voorstel om het huurcontract van het magazijn, gelegen Pyfferoenstraat 8b te Bissegem, , op te
zeggen conform de contractbepalingen en het huurcontract te laten eindigen op 28 februari 2019, rekening
houdend dat er in mei 2018 geen zitting van de politieraad is.
De afdeling Logistiek vraagt om dit huurcontract 2 maanden langer te houden dan eind 2018, omdat er
stockeringsruimte voorhanden moet zijn vóór, tijdens en na de verhuis van de huidige drie politiegebouwen
naar het nieuw politiecommissariaat.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
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6.1.

om het huurcontract van het magazijn, gelegen Pyfferoenstraat 8b te Bissegem, tussen enerzijds N.V.
Agila (verhuurder) en de PZ Vlas (huurder) op te zeggen, zodat het huurcontract eindigt op 28 februari
2019.

6.2.

de huurovereenkomst te beëindigen conform de desbetreffende bepalingen.

Budget:
(begrotingsartikel 330/126-01)

Mondelinge vragen door de raadsleden.
Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, 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, Steve Vanneste en David Wemel.
Vervangend korpschef : Filip Devriendt
Vervangend secretaris: Thomas Detavernier
Verontschuldigd:
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Hilde Verduyn
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadslid: Fanny Decock
De raad hoort,
Raadslid Pieter Soens vraagt, naar aanleiding van het wapenincident op de jeugdrechtbank in Kortrijk op
maandag 16 april 2018, of er nog iets meer kan gezegd worden over het gebruik van het type holsters door de
betrokken politiemensen. Daarnaast vraagt hij welke types holsters er in de PZ Vlas gebruikt worden en welke
richtlijnen er van kracht zijn voor het gebruik ervan. Er wordt ook gevraagd welke richtlijnen er zijn voor het
dragen van een al dan niet geladen vuurwapen (kogel in de kamer of niet).
De korpschef wnd. antwoordt dat er in het kader van het gerechtelijk onderzoek niet veel kan gezegd worden
over de feiten zelf.
Hij antwoordt dat er ook in de PZ Vlas 2 types van holsters zijn, een type om te dragen bij burgerkledij en een
type om te dragen bij het politie-uniform. Het gaat om wettelijk gekeurde holsters, met een beschermde
veiligheid, wat betekent dat je enkel met een bepaalde geoefende handeling het wapen uit de holster kan
halen.
Het korps investeerde in 2017 in nieuwe en dezelfde holsters voor alle politiemensen, zowel voor burgerkledij
als voor het uniform.
Zonder in detail te kunnen treden zegt de korpschef wnd. dat er effectief bindende richtlijnen zijn inzake het
geladen zijn van het wapen.
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Raadslid David Wemel vraagt, naar aanleiding van het verschenen persbericht op 13 april 2018, of het plaatsen
van 2 veiligheidscamera’s in de Rekolettestraat in Kortrijk, geen dure en structurele oplossing is voor
problemen van tijdelijke aard, met name parkeer- en geluidsoverlast door de aanwezigheid van een
horecazaak. Hij vraagt of dit een nuttige investering is die gedragen wordt door de buurt en of er ook is
nagedacht over een andere oplossing dan camera’s om deze overlast aan te pakken
De voorzitter antwoordt dat de installatie van de camera’s er gekomen is na buurtoverleg met alle betrokken
partijen in de straat: bewoners, gebiedswerker, horecazaak, stadsbestuur, politie … Iedereen stemde in met de
camera’s. Aangezien de Rekolettestraat een belangrijke verbindingsstraat is tussen Overleie en de Noordstraat,
zullen de camera’s ook dienst kunnen doen om andere vormen van overlast te detecteren en aan te pakken.
Raadslid David Wemel vraagt wat de stad zal doen als er een nieuwe dergelijke overlastgevoelige locatie
opduikt in de stad. Zullen er dan opnieuw camera’s geplaatst worden.
De voorzitter antwoordt dat elke overlastgevoelige locatie apart moet bekeken en aangepakt worden. Hier
gaat het om een drukbezochte horecazaak, waar camera’s aangewezen zijn, zodat nog eventuele andere
vormen van overlast en incidenten zouden kunnen in beeld gebracht worden. Hij zegt ook dat er ondertussen
geel afgebakende parkeerplaatsen voor bewoners voorzien zijn en dat de situatie al verbeterd is.
Raadslid Patrick Jolie vraagt hoe het kan dat er nog een punt toegevoegd wordt aan een beslissing van de
politieraad van 26 maart 2018, waarvan het verslag net goedgekeurd werd in het begin van de huidige
politieraad.
De korpschef wnd. zegt dat deze manier van werken nodig is om te kunnen anticiperen op een volgende
mobiliteitscyclus, zodat opnieuw voldoende plaatsen vacant kunnen verklaard worden.
Raadslid Patrick Jolie zegt dat CD&V begrip heeft voor het feit dat de lijst van te benoemen kandidaten pas ter
zitting wordt voorgelegd omdat de selectiegesprekken pas konden plaatsvinden op 16 en 17 april 2018. CD&V
wil zich daarin constructief opstellen, want het gaat om de aanwerving van personeel. Hij stelt wel vast dat vier
van de 6 te benoemen medewerkers (in besloten zitting) uit eigen rangen komen, terwijl er ook vier
medewerkers het korps verlaten hebben.
Het bij hoogdringendheid benoemen van nieuwe medewerkers gebeurt met veel plezier maar hij stelt wel dat
er minder medewerkers binnenkomen dan dat er weggaan.
De korpschef wnd. antwoordt dat er weinig aanbod van politiemensen is op federaal niveau op alle vlakken. De
PZ Vlas doet de nodige PR-inspanningen om kandidaten aan te trekken. Belangrijk om weten is dat de PZ Vlas
wel meer aantrek heeft dan andere omliggende politiezones. Er is inderdaad meer vraag naar politiemensen
dan er aanbod is. Daardoor gaan de politiezones in competitie met elkaar. Er wordt steeds gestreefd naar het
aantal van 251 operationele personeelsleden.
Recent werd zelfs één volledige lichting afgestudeerde inspecteurs van politie uit West-Vlaanderen verplicht
om naar Brussel te gaan en daar in dienst te treden. Dat is een beweging geweest die alle politiezones in de
regio nu nog steeds voelen in het opvullen van hun basiskader.
Raadslid Patrick Jolie zegt dat hij blij is met het werk van de korpschef wnd. Hij vraag of er voldoende overleg is
met de West-Vlaamse politieschool, die initiatieven heeft om meer vrouwen en meer mensen met een
allochtone achtergrond warm te maken voor een job bij de politie. De politie moet een afspiegeling zijn van de
maatschappij.
De korpschef wnd. antwoordt dat er voldoende samengewerkt wordt met de politieschool inzake rekrutering.
PZ Vlas betaalt ook jaarlijks een dotatie aan de politieschool voor het volgen van de nodige opleidingen.
Daarnaast doen ook de beroepenvoorlichters van de PZ Vlas het nodige om de zone te promoten bij potentiële
kandidaten. Nieuw is dat een van de hondengeleiders ook de taak op zich neemt van drugpreventiewerker,
zodat ook de PZ Vlas pakweg op scholen en op beurzen ook op die manier in de kijker wordt gezet.
Het is uitkijken naar de resultaten van het pilootproject dat in de politiezone Antwerpen loopt, waarbij men als
lokale zone het ganse traject van rekrutering tot benoeming zelf in handen neemt en financiert.
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PZ Vlas blijft inspanningen leveren om kandidaten aan te trekken en warm te maken. Ook het nieuwe
politiegebouw zal op dat vlak een extra trigger geven, want momenteel ontvangt de zone geen groepen meer
in het verouderde commissariaat in de Oude-Vestingsstraat in Kortrijk.
Raadslid Steve Vanneste vraagt of de lage instroom van kandidaten met een allochtone achtergrond te maken
heeft met het feit dat je binnen sommige gemeenschappen/culturen als minderwaardig beschouwd wordt als
je voor een job bij de politie kiest.
De korpschef wnd. antwoordt dat de PZ Vlas er elke dag werk van maakt om zichtbaar, bereikbaar en
aanspreekbaar te zijn voor alle gemeenschappen, zodat elke cultuur ziet wat het werk van een politieman of –
vrouw inhoudt. Dat lukt het best via de wijkinspecteurs. Het is zo dat in grote steden zoals Antwerpen en
Brussel er al meer politiemensen met een allochtone achtergrond werken. Dat is een proces dat de nodige tijd
vergt. De taal is het grote probleem want een proces-verbaal moet in vlot Nederlands kunnen geschreven
worden.
Steve Vanneste zegt dat de vijfde generatie van inwoners met een allochtone achtergrond vaak de
Nederlandse taal nog niet machtig is. In Brussel en Antwerpen is het zo dat als er een kind geboren wordt, er 75
% kans is dat het kind een allochtone achtergrond heeft.
Raadslid Johan Schietgat vraagt als directeur van de Basisschool Sint-Amand in de Kollegestraat in Kortrijk wat
meer uitleg over de invoering van de geel afgebakende parkeerplaatsen voor bewoners in de buurt van de
school. Hij stelde de vraag ook al per mail aan Parko, die antwoordde dat dit paste in het structuurplan van
Kortrijk. Hij vraagt ook of er meer overleg en communicatie kan zijn rond de aanpak van schoolomgevingen.
Daarnaast vraagt hij ook of het ook mogelijk is dat ouders die hun kinderen komen afzetten aan school ook kort
mogen parkeren op deze bewonersplaatsen, aangezien de schooldirectie vraagt dat elke ouder zijn kind komt
afhalen op het schooldomein. De kinderen mogen dus niet zelf naar de auto stappen als ze hun ouders zien
afkomen of zien parkeren, dit omwille van de veiligheid. Hij stelt vast dat de bewonersplaatsen veelal leeg zijn
bij het begin of einde van de schooltijd.
Tenslotte vraagt raadslid Johan Schietgat of bewoners ook op de gewone parkeerplaatsen mogen parkeren of
dat ze enkel op de geel afgebakende parkeerplaatsen mogen staan.
De voorzitter antwoordt dat de vragen in principe niet voor een politieraad maar wel voor een gemeenteraad
zijn, maar dat er toch kan geantwoord worden. Hij gaat ervan uit dat er steeds gecommuniceerd werd met de
buurt wanneer er wijzigingen aan de parkeerplaatsen plaatsvonden.
De voorzitter geeft het woord aan raadslid Marc Lemaitre, die als voormalig schepen voor Parkeerbeleid
antwoordt aan raadslid Johan Schietgat dat dergelijke parkeerplaatsen er komen om de mensen die ervoor
kiezen om in de stad te komen wonen te steunen, zodat zij toch enige zekerheid hebben om te kunnen
parkeren in de buurt van hun woning. Er zijn echter wel geen plaatsen genoeg zodat de bewoners natuurlijk
ook mogen parkeren op de gewone parkeerplaatsen .
Om verder concreet te antwoorden op de vragen, stelt de voorzitter voor dat Kortrijks schepen voor
Parkeerbeleid Axel Weydts contact opneemt met Johan Schietgat.
De voorzitter antwoordt verder dat hij voorstander is van autovrije schoolomgevingen, zonder uitlaatgassen,
de zogenaamde schoolstraten, zoals aan de Pius X school in Kortrijk. Dit zou nog uitgebreid moeten kunnen
worden.
Raadslid Steve Vanneste zegt dat de visie van de huidige stadscoalitie is dat de bewoners bovengronds moeten
parkeren en de bezoekers ondergronds en dat er bijgevolg nog meer dergelijke geel afgebakende
parkeerplaatsen zullen opduiken.
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Besloten zitting maandag 23 april 2018

7.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2018/01. Benoemen.

8.

Mobiliteitscyclus 2018/02. Vacantverklaring van 7 betrekkingen in het operationeel kader. Erratum.
Instemmen.

9.

Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.

10.

Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.

11.

Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.

12.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 25 juni 2018.

De vervangend secretaris,
Adv. Thomas Detavernier

De voorzitter,
Vincent Van Quickenborne
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