ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 25 juni 2018 van 19u. tot 19.25u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 23 april 2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Het inschrijven van een personeelslid niveau B, ICT, in de personeelsformatie van de politiezone VLAS,
luik administratief en logistiek kader. Instemmen.
Mobiliteitscyclus 2018/03. Vacantverklaring van 9 betrekkingen in het operationeel kader en 1
betrekking in het administratief en logistiek kader. Instemmen.
Voorstel tot het upgraden van het huidig fleetmanager systeem bij de dienstvoertuigen via renting
formule. Instemmen.
Voorstel tot verlenging van de huurovereenkomst Dispatch S. Instemmen.
Aankoop van een kantoorwagen Volkswagen Transporter T6 via het raamcontract 2016 R3 007.
Instemmen.
Nieuw politiecommissariaat. Aankoop van 5 bijkomende dataracks. Instemmen.
Nieuw politiecommissariaat. Aankoop van bijkomende koeling voor de Dispatching. Instemmen.
Nieuw politiecommissariaat. Aankoop van stopcontactdozen voor het nieuw aangekocht meubilair.
Instemmen.
Verhuis van de drie huidige locaties naar het nieuw politiecommissariaat. Plaatsingsprocedure en
opdrachtdocument. Instemmen.
De afdeling verkeersveiligheid en events. Voorstelling. Uitgesteld.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting:
11.
12.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2018/02. Benoemen.
Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 25 juni 2018

Om 19u. wordt de zitting geopend door burgemeester Francis Benoit. Omwille van de afwezigheid van
burgemeester Vincent Van Quickenborne neemt de heer Francis Benoit het voorzitterschap waar.
Hij verwelkomt de aanwezigen.
Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat,
Maarten Seynaeve, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens

Conform artikel 25/2 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 zou volgend punt bij
hoogdringendheid worden toegevoegd aan huidige agenda:
‘Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen’.
Alle aanwezige leden zijn akkoord met de toevoeging van dit punt aan de agenda.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 23 april 2018, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

De zitting eindigt om 19.25u.
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Openbare zitting 25 juni 2018

1.

Het inschrijven van een personeelslid niveau B, ICT, in de personeelsformatie van de politiezone
VLAS, luik administratief en logistiek kader. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat,
Maarten Seynaeve, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens

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 circulaire van 1 december 2006 houdende het verlichten en vereenvoudigen van sommige
administratieve taken van de lokale politie;
het Koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van 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 nota van de korpschef van 18 april 2017 met kenmerk ST/BOD/VEA/1638/2018;
de beslissing van het politiecollege van 4 mei 2018, punt 4.1. en 4.2.;
de beslissing van het BOC van 22 mei 2018, punt 2;

Beschrijving:
-

Het inschrijven van een personeelslid niveau B, ICT, in de huidige personeelsformatie:

In de zitting van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3, werd ingestemd met de personeelsformatie van de
politiezone VLAS, wat het administratief en logistiek kader betreft, als volgt:
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Niveau A
Totaal 3
-1 politiesecretaris
-1 strategisch analist
-1 sociale politie

Niveau B
Totaal 8
-1 ICT – consulent
-1 boekhouder
-1 maatschappelijk assistent
-5 consulenten

Niveau C
Totaal 22
-21 assistenten
-1 werkleider

Niveau D
Totaal 8
-2 bedienden
-5 arbeiders
-1 ploegbaas

TOTAAL
41

De personeelsformatie van de politiezone VLAS is hopeloos verouderd, vooral wat het administratief en
logistiek kader betreft. Momenteel is men in de zone een proces aan het doorlopen om tegen begin 2019 de
personeelsformatie, administratief en logistiek kader, te herschrijven.
Maar …de nood aan ICT-personeel in de zone is bijzonder groot.
Momenteel werken 3 personeelsleden bij het team ICT: 1 statutaire ICT-consulent en 2 statutaire ICT –
assistenten.
Eén van de twee ICT-assistenten zal verlof om persoonlijke redenen nemen gedurende een periode van 6
maanden.
Anderzijds heeft de zone al volgende inspanningen geleverd om een bijkomend ICT-personeelslid te kunnen
aanwerven:
In de mobiliteitscyclus 2018/01 werd een plaats opengesteld voor officier of middenkader
logistiek/informatica. Helaas zijn er op deze vacature geen kandidaten afgekomen.
In de mobiliteitscyclus 2018/02 werd opnieuw een plaats opengesteld voor officier, middenkader of
basiskader logistiek/informatica, opnieuw waren er geen kandidaten.
Er zal een contractueel ICT-personeelslid niveau B voor de duur van 6 maanden aangeworven worden
voor de afdeling logistiek/informatica
Nu heeft de zone weet van een héél valabele kandidaat die binnen de politiestructuur op statutair niveau B
werkt als ICT-consulent. Deze kandidaat is bereid om naar de politiezone VLAS over te komen uiteraard als
statutaire ICT-consulent.
Binnen de huidige en verouderde personeelsformatie is er maar één plaats voorzien voor een ICT-consulent
niveau B en deze plaats is nog steeds bezet.
Anderzijds zijn in de verouderde personeelsformatie niet alle plaatsen op niveau B bezet. De plaatsen op
niveau B in de vroegere personeelsformatie waren als volgt voorzien:
1 ICT – consulent
1 boekhouder
1 maatschappelijk assistent – interne zorg
5 consulenten:
1 stafsecretariaat
1 operationele analyse
1 bijzondere recherche
1 jeugd en gezin
1 personeelsdienst
Eén van de betrekkingen op niveau B die niet bezet is, is deze bij de bijzondere recherche. Het personeelslid die
deze betrekking ambieerde heeft reeds lang de zone verlaten.
Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om de betrekking voorzien op niveau B bij de bijzondere
recherche te schrappen en te vervangen door een betrekking niveau B – ICT consulent.
Dit brengt ons tot de volgende personeelsformatie wat het administratief en logistiek kader betreft:

4
Verslag zitting politieraad 25 juni 2018

Niveau A
Totaal 3
-1 politiesecretaris
-1 strategisch analist
-1 sociale politie

Niveau B
Totaal 8
- 2 ICT – consulenten
-1 boekhouder
-1 maatschappelijk
assistent
-4 consulenten

Niveau C
Totaal 22
-21 assistenten
-1 werkleider

Niveau D
Totaal 8
-2 bedienden
-5 arbeiders
-1 ploegbaas

TOTAAL
41

Deze 4 consulenten als volgt voorzien:
1 stafsecretariaat
1 operationele analyse
1 jeugd en gezin
1 personeelsdienst

-

-

Organogram (bijlage 1)

Het huidige organogram van de politiezone VLAS.
-

Overzicht waar de statutaire personeelsleden tewerkgesteld zijn (bijlage 2)

-

Functieprofiel Niveau B –ICT-consulent (bijlage 3)

-

Financieel aspect

In de zitting van de politieraad van 27 november 2017, punt 1, werd ingestemd met de begroting van de
politiezone VLAS. In deze begroting werden 50 CALog-personeelsleden gebudgetteerd. Het kunnen betalen van
deze gewijzigde personeelsformatie kan geen probleem opleveren. Daarenboven is het contingent aan CALogpersoneelsleden vrij wisselend.

In de zitting van het BOC van 22 mei 2018, punt 2, werd ingestemd met boven geschetste wijziging aan de
personeelsformatie van de politiezone VLAS, administratief en logistiek kader.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
1.1.

om in te stemmen met de aangepaste personeelsformatie, administratief en logistiek kader, van de
politiezone VLAS waarbij de 1 betrekking van consulent, bijzondere recherche, geschrapt wordt en
vervangen door 1 betrekking ICT – consulent en deze gewijzigde formatie als volgt wordt
samengesteld:

Niveau A
Totaal 3
-1 politiesecretaris
-1 strategisch analist
-1 sociale politie
1.2.

Niveau B
Niveau C
Niveau D
TOTAAL
Totaal 8
Totaal 22
Totaal 8
41
-2 ICT – consulenten
-21 assistenten
-2 bedienden
-1 boekhouder
-1 werkleider
-5 arbeiders
-1 maatschappelijk assistent
-1 ploegbaas
-4 consulenten
dat de personeelsformatie voor wat de betrekkingen op niveau A, C en D betreft, momenteel
ongewijzigd blijft;

Bijlagen:
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-

Bijlage 1: Organogram
Bijlage 2: Overzicht tewerkstelling statutaire personeelsleden
Bijlage 3: Functieprofiel

2.

Mobiliteitscyclus 2018/03. Vacantverklaring van een aantal betrekkingen in het operationeel kader.
Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen,
Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens

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;
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-

-

-

-

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 beslissing van het politiecollege van 4 mei 2018, punt 4;
de beslissing van het BOC van 22 mei 2018, punt 2;
de nota van de afdeling Personeel van 4 juni 2018 met kenmerk BOD/SCR/VEA/2002/2018;
de beslissing van het politiecollege van 8 juni 2018, punt 6.1.;

Beschrijving:
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 9 vacatures openstellen in het operationeel kader via de
mobiliteitscyclus 2018/03, om te evolueren naar 251 operationele effectieven.
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren:
-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning
2 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
2 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatch
1 basiskader/middenkader voor de afdeling Informatiebeheer
3 basiskader voor de afdeling Interventie/teams

In de zitting van het politiecollege van 4 mei 2018, punt 4, werd reeds ingestemd om aan de politieraad voor te
stellen om een personeelslid niveau B, ICT, in te schrijven in de personeelsformatie van de politiezone VLAS,
administratief en logistiek kader.
Tevens werd in de zitting van het BOC van 22 mei 2018 akkoord gegaan met het inschrijven van bovenbedoeld
personeelslid in de personeelsformatie van de politiezone VLAS, administratief en logistiek kader.
Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om volgende betrekking vacant te verklaren in het administratief
en logistiek kader via de mobiliteitscyclus 2018/03:
-

1 CALog- personeelslid, niveau B, ICT-consulent

Raadslid Patrick Jolie vraagt of de plaatsen die opengesteld worden bij artikel 10 en 11 deze zijn die hernomen
worden uit de vorige mobiliteitscyclus.
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De korpschef wnd. beaamt dit en verduidelijkt dat telkenmale vacatures die niet ingevuld worden hernomen
worden in een volgende mobiliteitscyclus.
Raadslid Patrick Jolie vraagt of de zone nu met 242 operationele personeelsleden werkt aangezien men wil
evolueren naar 251 en er 9 plaatsen vacant worden verklaard.
De korpschef wnd. antwoordt dat er momenteel met ongeveer 242 operationele personeelsleden wordt
gewerkt.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
2.1.

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 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning
2 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
2 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 basiskader/middenkader voor de afdeling Informatiebeheer
3 basiskader voor de afdeling Interventie/teams

Art. 2.:
In het administratief en logistiek kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekking vacant te verklaren:
-

1 CALog- personeelslid, niveau B, ICT-consulent

Art. 3.:
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus
2018/03);

Art.4:
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 5:
Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in
tabel I van bijlage 19 RPPol;
-

2 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching

Art.6:
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.7.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 1 betrekking in het officieren kader
(commissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, waarnemend korpschef;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT/Recherche
- CP Jean Marc VAN BELLINGEN, afdeling personeel/geweldbeheersing
- 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 middenkader voor de afdeling
Interventie/teams
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT/Recherche, 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 2 basiskader voor de afdeling
Interventie/dispatching als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT/Recherche, aangewezen door de vervangende korpschef
van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, lid afdeling Personeel/team Geweldbeheersing;
- HINP Gerry DE LAERE, CIWES;
- 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.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader/middenkader voor de
afdeling Informatiebeheer als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT/Recherche, aangewezen door de vervangende korpschef
van de politiezone VLAS;
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Leden:
- CP Koen DEROUS, afdelingshoofd Informatiebeheer
- HINP Francky CAES, 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.11.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 3 basiskader voor de afdeling
Interventie/teams
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT/Recherche, 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.12.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 CALog- personeelslid, niveau B, ICTconsulent als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT/Recherche, aangewezen door de vervangende korpschef
van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Jean-Marc VAN BELLINGEN, lid afdeling Personeel/team Geweldbeheersing
- Consulent Steven MOERMAN, afdeling Logistiek/team informatica
- 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.13.:
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, zal ieder vertrek binnen de
lopende mobiliteitscyclus aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante
betrekkingen tot een maximum van 251 fulltime equivalenten in het operationeel kader;

Art.14.:
De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bedieningen kunnen, bij niet-invulling tijdens de lopende
cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet-gespecialiseerde bediening binnen het totale quotum van
de vacant verklaarde bedieningen in hetzelfde kader en vice versa;
Art.15.:
In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in
het raam van de mobiliteit, wordt voor de gespecialiseerde betrekkingen en de betrekking in het middenkader
geen mobiliteitsreserve aangelegd.
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3.

Voorstel tot het upgraden van het huidig fleetmanager systeem bij de dienstvoertuigen via renting
formule. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen,
Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens

Referenties:
-

de beslissing van het politiecollege van 11 september 2015 punt 13 (GeofleetManager systeem);
de nota van CP Guy Vincke van 15 mei 2018, met kenmerk ST/BLD/VGY-1769/2018;
de beslissing van het politiecollege van 25 mei 2018, punt 9.1.;

Beschrijving:
Het wagenpark van PZ VLAS is uitgerust met een registratiesysteem voor de opvolging van het gebruik van de
dienstvoertuigen.
Momenteel zijn er drie systemen in gebruik:
1) Fleetmanagersysteem FM 200 . Dit is een totaal verouderd systeem waar geen wisselstukken meer voor te
verkrijgen zijn. Met dit registratiesysteem zijn nog 41 dienstvoertuigen uitgerust waarvan de gegevens van 16
dienstvoertuigen niet meer kunnen opgevraagd worden.
De bestuurder activeert het systeem met een “blauwe sleutel”.
2) Geofleetmanager van de firma Rauwers . Met dit registratiesysteem zijn 20 dienstvoertuigen uitgerust en
werkt op basis van GPRS, waardoor er een abonnement aan verbonden is van 18,50 EUR/maand (excl.btw).
De bestuurder activeert het systeem met een “blauwe sleutel”.
3) Geofleetmanager van de firma Rauwers (nieuwe versie) . De laatste 3 nieuwe voertuigen zijn uitgerust met
dit registratiesysteemsysteem en werkt ook op basis van GPRS, maar zonder “blauwe sleutel”.
Het systeem kan geactiveerd worden met de persoonlijke badge die ieder personeelslid gebruikt om dagelijks
te prikken en het traka-systeem te bedienen. Hieraan is er ook een abonnement verbonden van 18,50
EUR/maand (excl.btw).
Recent kreeg de PZ VLAS een aanbod van de firma Rauwers om het ganse wagenpark uit te rusten met de
geofleetmanager van het nieuwste model op basis van renting.
In plaats van 18,50 EUR/maand abonnement, wordt de kost 24,50 EUR/maand/voertuig, maar hierdoor
vervallen een aantal vaste kosten zoals de aankoop van 350,00 EUR en de installatiekost van 149,00 EUR.
Verder voorziet de renting formule drie jaar volledige omnium waarborg in plaats van twee jaar garantie bij
aankoop.
Indien alle voertuigen uitgerust worden met dit registratiesysteem, betekent dit ook operationeel een grote
meerwaarde. Hierdoor kan de locatie van elk dienstvoerutig gevolgd worden op scherm in de dispatching
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De totale kostprijs voor 62 dienstvoertuigen bedraagt jaarlijks 18.228,00 EUR (excl.btw) of 22.055,88 EUR
(incl.btw).

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
3.1.

om in te stemmen met de renting formule van 24,50 EUR / maand/ voertuig met de laatste versie van
geofleetlogger van de firma Rauwers voor 62 dienstvoertuigen volgens de offerte per mail van 25 april
2018 en dit voor de duur van 4 jaar.

Budget:
Jaarlijks 18.228 EUR (excl.btw) en 22.055,88 EUR (incl.btw)
Voor 4 dienstjaren : 22.055,88 x 4 jaar = 88.223,52 (incl.btw)
Begroting dienstjaar 2018-2019-2020-2021 begrotingsartikel 330/124-12

Bijlage:
-

Offerte per mail van 25 april 2018 van de firma Rauwers, F.J. Navezstraat 78-86 te
1000 Brussel

4.

Voorstel tot verlenging van de huurovereenkomst Dispatch S. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen,
Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens

Referenties:
-

Wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten, artikel 42 §1, 1°, d, ii (ontbreken van
mededinging).
De nota van CP Guy Vincke van 09 mei 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY-1732/18;
de beslissing van het politiecollege van 25 mei 2018, punt 6.1.;

Beschrijving:
N.V. ASTRID is een naamloze vennootschap van publiek recht. Deze venootschap is een gespecialiseerde
telecomoperator voor hulp- en veiligheidsdiensten in België zodat efficiënt kan gecommuniceerd worden op
het terrein om de veiligheid van burgers te verzekeren.
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Dispatch S is software die gebruikt wordt in onze dispatching. Het programma wordt gebruikt om de
binnenkomende oproepen te verdelen tussen de diverse interventieploegen.
De huurovereenkomst van onze huidige Dispatch S vervalt op 30/9/2018.
De lokale politiezones maken gebruik van de Dispatch S, die federaal verspreid wordt door de N.V. ASTRID.
In het kader van het nieuw politiecommissariaat, werd reeds verleden jaar overleg gepleegd met de N.V.
ASTRID om de verlenging van het huurovereenkomst inzake de Dispatch S te integreren in hun planning bij het
uitrollen van de software upgrade in West-Vlaanderen (mei 2018). De overstap naar een nieuw politiekantoor
heeft N.V. ASTRID meegenomen in hun stappenplan. Dit stappenplan voorziet een virtualisatie op de huidige
site in de Oude Vestingsstraat en een verlenging van de huurovereenkomst op de nieuwe site in de Minister De
Taeyelaan, door het plaatsen van een neiuw werkstation.
Met deze nota wordt de offerte van N.V. ASTRID voorgelegd, zodat er verder werk kan gemaakt worden om het
nieuwe werkstation te installeren op het nieuwe dispatchingplatform in het nieuw politiecommissariaat.
De kostprijs van de verlenging van de huurovereenkomst Dispatch S bedraagt volgens de offerte :

Begin datum
01/10/2018
01/01/2019
01/01/2020
01/01/2021

Eind datum
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
30/09/2021

Maand duur
3 maanden
12 maanden
12 maanden
9 maanden

Totaal
6.331,15 €
15.498,37 €
15.785,38 €
12.060,74 €

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
4.1.

om in te stemmen met de verlenging van de huurovereenkomst Dispatch S van de N.V. ASTRID,
Regentlaan 54 te 1000 Brussel, volgens de offerte van 28 januari 2018.

Budget:
Begrotingsartikel 330/124-12 van de gewone politiebegroting van de dienstjaren 2018-2019-2020 en 2021
6.331,15 Euro (excl. btw) voor 2018
15.498,37 Euro (excl. btw) voor 2019
15.785,38 Euro (excl. btw) voor 2020
12.060,74 Euro (excl. btw) voor 2021
Bijlage:
-

Offerte NV ASTRID van 28 januari 2018.

5.

Aankoop van een kantoorwagen Volkswagen Transporter T6 via het raamcontract 2016 R3 007.
Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Hilde Verduyn en David Wemel.
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Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens

Referenties:
-

het federaal raamcontract 2016 R3 007 - D’Ieteren;
de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 in zonderheid art 43;
de nota van de directie ‘logistiek’ van 1 juni 2018 met kenmerk LOG/DIR/HPE/1962/2018;
de beslissing van het politiecollege van 8 juni 2018, punt 8.1.;

Beschrijving:
Onderstaand voertuig is aan vervanging toe ingevolge leeftijd en slijtage:
-

Volkswagen combi met nummerplaat 1-CAE-474
1e ingebruikname 10/2011 met km stand 225.000 km

Het voertuig zal verkocht worden en aangeboden worden aan de meest biedende opkoper.
De lokale politiezones kunnen aansluiten bij het federaal raamcontract van D’Ieteren 2016 R3 007 waardoor
eigen bestekken en aanbestedingsdossiers niet nodig zijn.
Voor de aankoop van een nieuw dienstvoertuig stelt de politiezone VLAS voor om aan te sluiten bij het federaal
raamcontract D’Ieteren 2016 R3 007 en over te gaan tot de aankoop van volgend nieuw voertuig :
-

Kantoorwagen Volkwagen Transporter T6

Aan de firma D’Ieteren NV Maliestraat 50 te 1050 BRUSSEL werd een offerte gevraagd voor de aankoop van
een kantoorwagen Volkswagen Transporter T6.
De kostprijs voor de aankoop van deze kantoorwagen bedraagt:
49.963,5 EUR (exclusief BTW) en 60.455,83 EUR (inclusief BTW)
Deze kostprijs kan betaald worden met de middelen die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/743-98 van
het dienstjaar 2018.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
5.1.

om in te stemmen met de aankoop via het raamcontract D’Ieteren 2016 R3 007 van een nieuwe
kantoorwagen van het type Volkswagen Transporter T6 voor het bedrag van 60.455,83 EUR (inclusief
BTW) en deze opdracht te gunnen aan D’Ieteren NV Maliestraat 50 te 1050 Brussel.

Budget :
-

60.455,83 EUR (inclusief BTW) Politiebegroting 2018 artikel 330/743-98

Bijlagen :
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-

Prijsofferte kantoorwagen VW Transporter T6 D’Ieteren.
Raamcontract 2016 R3 007 D’Ieteren.

6.

Nieuw politiecommissariaat. Aankoop van 5 bijkomende dataracks. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens

Referenties:
-

de beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat (vastleggen van kredieten);
de wekelijkse werfoverleggen tussen het bouwconsortium en de PZ VLAS;
de nota van CP Guy Vincke van 18 april 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 1315/2018;
de beslissing van het politiecollege van 4 mei 2018, punt 7.1.;

Beschrijving:
In het nieuw politiecommissariaat zijn twee serverrooms voorzien. Serverroom 1 wordt uitgerust met vijf
dataracks van het bouwconsortium met hun voorziene apparatuur. Deze apparatuur van het consortium
betreft beheersystemen voor het gebouw, de verwarming, de koeling, de toegangscontrole, de luchtverversing,
enz.
Deze vijf racks zijn inbegrepen in de DBM-opdracht van het nieuw politiecommissariaat.
Naast de racks van het consortium zijn er bijkomend vijf dataracks nodig voor systemen van de PZ VLAS en een
bepaalde marge voor latere uitbreiding.
Om de eenvormigheid te bewaren, het patchen van het ene rack naar het andere rack efficiënt te laten
verlopen, de koeling tussen de racks te garanderen, is het wenselijk om hetzelfde merk en type datarack aan te
kopen voor de systemen van de PZ VLAS.
De consortium-dataracks worden geleverd door EEG N.V. Electro Entreprise, voor de Group Jansen, partner in
het bouwconsortium. EEG N.V. Electro Entreprise biedt de vijf bijkomende dataracks aan aan de PZ VLAS voor
dezelfde voordelige prijs.
Serverroom 2 wordt na de installatie van serverroom 1 uitgerust met de huidige bestaande dataracks van PZ
VLAS.
Raadslid Patrick Jolie vraagt of de kostprijs van deze aankoop bovenop de totale kostprijs van het
nieuwbouwproject is.
De korpschef wnd. verduidelijkt dat dit bovenop de totale kostprijs van het nieuwbouwproject is maar met de
kredieten die reeds vastgelegd werden in de zitting van de politieraad van 23 oktober 2017.
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De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
6.1.

om in te stemmen met de aankoop van vijf bijkomende dataracks voor de PZ VLAS dit om de
serverroom 1 uit te rusten conform de offerte van 17 april 2018 van EEG N.V. Electro Entreprise,
Oostlaan 5 te 8560 Gullegem.

Budget:
9.555,98 EUR (incl.btw)
Politiebegroting 2017 - begrotingswijziging 2017/02 - artikelnummer 330/742-53

Bijlage :
-

offerte van 17 april 2018 van EEG N.V. Electro Entreprise, Oostlaan 5 te 8560 Gullegem.

7.

Nieuw politiecommissariaat. Aankoop van bijkomende koeling voor de Dispatching. Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Steve Vanneste, Hilde Verduyn en David Wemel.
Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens

Referenties:
-

de beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat (vastleggen van kredieten);
de tweewekelijkse werf overleggen tussen het bouwconsortium en de PZ VLAS;
de nota van CP Guy Vincke van 26 april 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 1583/2018;
de beslissing van het politiecollege van 4 mei 2018, punt 8.1.;

Beschrijving:
Voor de inrichting van het nieuw politiecommissariaat zijn de technieken in volle uitvoeringsfase.
De dispatching bestaat uit een grote ruimte met achterliggend een technische gang. Hierin werd reeds een
tussenmuur verplaatst om de vereiste apparatuur vlot te kunnen bedienen in de technische gang. Deze
apparatuur met warmtelast zorgt ervoor dat een bijkomende koeling moet voorzien worden in de technische
gang van de dispatching.
Oorspronkelijk werd alle apparatuur voorzien in de serverrooms met koeling, maar op vraag van de
informaticadienst werd bepaalde apparatuur verplaatst naar de technische ruimte van de dispatching. Gezien
in de DBM-opdracht van het nieuw politiecommissariaat geen koeling voorzien was in de technische ruimte,
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kwam dit ter sprake in een werfoverleg en werd de koeling als noodzakelijk beschouwd voor het zenuwcenter
van het nieuw politiecommissariaat.
De warmtelast werd berekend op 10 kw en hiervoor werd bij vier plaatselijke firma’s gevraagd om een offerte
in te dienen bij de afdeling Logistiek. Deze offertes steken in bijlage.
In overleg met de interne leden van de bouwstuurgroep en de preventieadviseur verkiest de PZ VLAS de
aankoop voor bijkomende koeling te plaatsen bij de firma Climawest uit Wevelgem en dit gezien de verhouding
prijs / kwaliteit en de gekende garantie op service bij gevraagde tussenkomsten.
In de zitting van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3, werden kredieten vastgelegd om de bestellingen
en leveringen van materiaal voor het nieuw politiecommissariaat vlot te laten verlopen.
Tevens werd gesteld dat de verschillende loten telkens naar de politieraad gebracht worden van zodra hiervoor
prijs gevraagd wordt.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
7.1.

om een bijkomende afkoeling voor de technische ruimte in de dispatching in het nieuw
politiecommissariaat aan te kopen voor de PZ VLAS conform de offerte van 21 februari 2018 van
Climawest, Tramstraat 7 te 8560 Wevelgem, met referte “OFF18081 / PZ-VLAS DATA-LOKAAL”.

Budget:
7.468,53 EUR (incl.btw)
Politiebegroting 2017 - begrotingswijziging 2017/02 - artikelnummer 330/742-53

Bijlagen :
-

8.

offerte Sanitair Johan MERLEVEDE B.V.B.A., Neerbeekstraat 75 te 8501 Kortrijk-Bissegem van 01 maart
2018.
offerte CLIMAWEST, Tramstraat 7 te 8560 Wevelgem, met referte OFF18081 / PZ-VLAS DATA-LOKAAL
van 21 februari 2018.
offerte KRETECH B.V.B.A., Izegemsestraat 374a te 8501 Kortrijk-Heule, met referte 2018010
van 05
maart 2018.
offerte COTTYN Geert, Dotterbloemstraat 13 te 8501 Kortrijk-Bissegem van 08 maart 2018.

Nieuw politiecommissariaat. Aankoop van stopcontactdozen voor het nieuw aangekocht meubilair.
Instemmen.

Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn,
Patrick Jolie, Carol Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely,
Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Steve Vanneste, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens
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Referenties:
-

de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 92 (overheidsopdrachten
van beperkte waarde - aanvaarde factuur);
het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing bij overheidsopdrachten, klassieke
sectoren, artikel 4, §3;
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);
de nota van CP Guy Vincke van 15 mei 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY - 1772/18;
de beslissing van het politiecollege van 8 juni 2018, punt 9.1.;

-

Beschrijving:
De interne afwerking van het nieuw politiecommissariaat is volop bezig en de partners van het
bouwconsortium moeten afstemmen op elkaar. Het leggen van de juiste en voldoende kabellering is hierbij
zeer belangrijk.
Het nieuw bureaumeubilair is besteld voor onder andere de eerste lijn en de tweede lijn, de vergaderzalen, de
refter, ... . Dit nieuw meubilair moet nu voorzien worden van stopcontactdozen (stopcontacten en datapunten)
en daarvoor werd reeds door de afdeling Logistiek voorbereidend werk gedaan naar aantallen toe en naar de
inpasbaarheid in het gekozen bureaumeubilair.
Momenteel wordt de vraag vanuit het bouwconsortium gesteld op welke plaatsen de bekabeling uit de vloer
moet komen om aansluiting te kunnen maken op het bureaumeubilair.
Gezien er nu duidelijkheid is omtrent het bureaumeubilair en de bekabeling die uit de vloer komt, kan de
aankoop van de stopcontactdozen (stopcontacten en datapunten) plaatsvinden met het reeds voorziene
budget.
De afdeling Logistiek heeft drie leveranciers per mail aangeschreven voor 2 soorten stopcontactdozen die
zouden aangekocht moeten worden:
1.
2.
3.

Robberechts N.V., Slachthuisstraat 21 te 2300 Turnhout.
Bekaert Electric N.V. Doenaertstraat 32 te 8510 Kortrijk-Marke.
EEG N.V. - Div. Electro Entreprice, Oostlaan 5 te 8560 Gullegem, onderaannemer van het
bouwconsortium TVH.

Na vergelijking van de offertes door de afdeling Logistiek, beantwoordt de offerte van EEG N.V. - Div. Electro
Entreprice, aangeleverd via STADSBADER N.V. het best aan de gevraagde specificaties, inzonderheid de
inpasbaarheid in het gekozen bureaumeubilair.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
8.1.

om in te stemmen met de aankoop van de stopcontactdozen voor het nieuw bureaumeubilair in de
nieuwbouw politiecommissariaat bij de firma EEG N.V. - Div. Electro Entreprice, Oostlaan 5 te 8560
Gullegem, via STADSBADER N.V. voor het bouwconsortium, volgens de offerte van 31 mei 2018

Budget:
14.747,92 EUR (excl.btw) of 17.844,98 EUR (incl.btw)
Politiebegroting 2017 - begrotingswijziging 2017/02 - artikelnummer 330/741-51.

Bijlagen:
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-

offerte van Robberechts N.V., Slachthuisstraat 21 te 2300 Turnhout van 31 januari 2018.
offerte van Bekaert Electric N.V. Doenaertstraat 32 te 8510 Kortrijk-Marke van 28 februari 2018
offerte van EEG N.V. - Div. Electro Entreprice, Oostlaan 5 te 8560 Gullegem via STADSBADER N.V. voor
het bouwconsortium van 31 mei 2018.

9.

Verhuis van de drie huidige locaties naar het nieuw politiecommissariaat. Plaatsingsprocedure en
opdrachtdocument.

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

Referenties:
-

-

-

de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in zonderheid artikel 42, §1,1°a
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, geraamde bedrag is minder dan
144.000 EUR);
het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren;
het Koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017
tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
het bestek 2018/003 inzake de “Verhuis naar het nieuw politiecommissariaat, Minister De Taeyelaan 9
te 8500 Kortrijk;
de nota van CP Guy Vincke van 25 mei 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY- 1903/18;
de beslissing van het politiecollege van 8 juni 2018, punt 11.1. en 11.2.;

Beschrijving:
Gezien de operationaliteit en dus de uitvoering van de basisfunctionaliteiten tegenover de inwoners van de PZ
VLAS moet gegarandeerd blijven, dient ook de verhuis van de drie huidige locaties naar het nieuw
politiecommissariaat volgens een strakke timing te gebeuren.
Door de afdeling Logistiek werd reeds een marktonderzoek gedaan naar potentiële verhuisfirma’s die de
verhuis van ondernemingen voor hun rekening nemen en een raming van de kosten werd opgemaakt aan de
hand van verkregen informatie.
Het totaal geraamde bedrag van de verhuis overstijgt niet de 144.000,00 EUR (excl. btw).
Conform de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, §1,1°a, kan het plaatsen van deze
overheidsopdracht gebeuren via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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Deze verhuiskosten vallen onder de gewone begroting 2018.
Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om volgende verhuisfirma’s aan te schrijven:
1. Verhuizingen VANDERSTRAETEN-VERHAEGHE, Meensesteenweg 96 te 8501 Kortrijk-Bissegem.
2. VERVAET Verhuis N.V., Ambachtenlaan 24 te 9880 Aalter.
3. Verhuizingen RENIER DEFORCHE B.V.B.A., Nieuwe Gentweg 114 te 8000 Brugge.
Voor het plaatsen van deze opdracht werd een bestek opgemaakt met referentie 2018/003.
In de zitting van het politiecollege van 8 juni 2018, punt 11.2. werd onder voorbehoud van instemming van de
politieraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en het bepalen van de plaatsingsprocedure, akkoord
gegaan met de lijst van de verhuisfirma’s die zullen aangeschreven worden als volgt:
1. Verhuizingen VANDERSTRAETEN-VERHAEGHE, Meensesteenweg 96 te 8501 Kortrijk-Bissegem.
2. VERVAET Verhuis N.V., Ambachtenlaan 24 te 9880 Aalter.
3. Verhuizingen RENIER DEFORCHE B.V.B.A., Nieuwe Gentweg 114 te 8000 Brugge.

De voorzitter a.i. verduidelijkt dat de afdeling logistiek van de zone vele zaken zal regelen maar de verhuis moet
op een professionele manier gebeuren vooral omwille van de vele dure en delicate materialen. Er zullen drie
firma’s aangeschreven worden.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
9.1.

om inzake de opdracht tot verhuis van de 3 huidige locaties naar het nieuw politiecommissariaat, de
voorwaarden vast te stellen zoals voorzien in het bestek 2018/003 en als plaatsingsprocedure een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te bepalen conform artikel 42, §1,1°a
van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 ;

Budget:
95.000 EUR voor de verhuis naar het nieuw politiecommissariaat, Minister De Taeyelaan 9 te 8500 Kortrijk.
politiebegroting 2018 - artikelnummer 330/124-06

Bijlage:
-

het bestek 2018/003 inzake de verhuis naar het nieuw politiecommissariaat, Minister De Taeyelaan 9
te 8500 Kortrijk.

10.

De afdeling verkeersveiligheid en events. Voorstelling. UITGESTELD.

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

HINP Bjorn Bouckaert, afdelingshoofd ‘Verkeersveiligheid’ en HINP Piet Vande Kerckhove, afdelingshoofd
‘Events’ zouden een voorstelling geven van de afdeling Verkeersveiligheid en Events.
Door onvoorziene omstandigheden wordt deze voorstelling uitgesteld en verplaatst naar een latere politieraad.

Mondelinge vragen door de raadsleden.
Aanwezig:
Voorzitter a.i.: Francis Benoit loco Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Koen Byttebier, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn,
Patrick Jolie, Carol Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely,
Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Steve Vanneste, Hilde Verduyn en
David Wemel.
Korpschef wnd.: Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Raadsleden: Pieter Soens

De raad hoort,
Raadslid Steve Vanneste stelt dat er een betoging is geweest te Kortrijk naar aanleiding van de komst van een
moskee. Voorafgaandelijk was er een persconferentie inzake de drone die zou gebruikt worden en er mochten
geen politieke verklaringen worden afgelegd. De waarnemend burgemeester deed dit wél en zijn verklaringen
werden later teruggeroepen door de in functie zijnde burgemeester.
Achteraf heeft één van de bestuursleden van de moskee een foto gepost vanuit deze drone. De vraag stelt zich
hoe deze persoon in het bezit is gekomen van dergelijke foto, dit is toch een foto van de politie ?
De korpschef wnd. verduidelijkt dat hij niet weet op welke manier deze persoon in het bezit is gekomen van
deze foto maar hij kan deze ook genomen hebben vanop een televisiescherm. De politie levert in ieder geval
geen foto’s.

Raadslid Alain Cnudde heeft vernomen van een aantal ex - politiepersoneelsleden dat zij de melding hebben
gekregen om hun ereteken af te halen. Ze waren daar niet zo blij mee.
Kan er niet van één of andere gelegenheid gebruik gemaakt worden om deze eretekens uit te reiken ? Dit zou
een eer zijn aan de gepensioneerden.
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De korpschef wnd. verduidelijkt dat hij zeker respect heeft voor de mensen die met pensioen gaan. Er wordt
hen een ontbijt aangeboden en zij kunnen zelf medewerkers daarop uitnodigen indien zij dit wensen. Het staat
hen vrij al dan niet in te gaan op deze opportuniteit.
De zone heeft er voor gekozen om een geschenk te geven aan de gepensioneerde personeelsleden en geen
ereteken. Zij worden ook uitgenodigd op de events die georganiseerd worden door de zone.
De korpschef wnd. is de mening toegedaan dat het uitreiken van deze eretekens zou kunnen gecombineerd
worden met het moment van op pensioen stelling. De korpschef wnd. zal dit zeker meenemen.

Raadslid Maarten Seynaeve stelt dat de jongste editie van de Sinksenfeesten een topevenement was.
Wél was er her en der geluidsoverlast. Hij vraagt of de politie weet heeft van binnenkomende oproepen inzake
geluidsoverlast.
De korpschef wnd. heeft er weet van dat een paar mensen gebeld hebben. Hij zal de cijfers inzake de oproepen
in het kader van geluidsoverlast tijdens de sinksenfeesten laten bezorgen.
Raadslid David Wemel sluit zich aan bij deze vraag en zou het appreciëren indien een antwoord kan verkregen
worden vóór de gemeenteraad van Kortrijk aanzien dit issue daar ook aan bod zal komen.

Besloten zitting 25 juni 2018

11.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2018/02. Benoemen.

12.

Op rust stelling van een inspecteur van politie. Instemmen.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 24 september 2018.

De secretaris,
Annelies Verplaetse

De voorzitter a.i.,
Francis Benoit
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