ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Dinsdag 26 januari 2016 van 19u. tot 21.50u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 30 november 2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ontslag van twee politieraadsleden.
Eedaflegging van twee politieraadsleden.
De eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015. Kennisname van
goedkeuring.
De criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS voor het jaar 2015. Grote tendensen. Kennisname en
bespreken.
PC3H. Bouw, renovatie en onderhoud van het politiecommissariaat Drie Hofsteden.
Instemmen met het bestek (gunningsleidraad en programma van eisen).
Aankoop van GPS-gestuurd meettoestel en toebehoren. Instemmen.
Aankoop van smartphones voor frontoffice- en backofficediensten. Aanvullende levering.
Instemmen.
Aankoop en levering via het raamcontract FORCMS-VV-067 van één kantoorwagen van het
type volkswagen Transporter T6. Instemmen.
Aankoop van een anonieme personenwagen break ‘nearly new’. Vaststellen van de
voorwaarden en bepalen van de wijze van gunnen.
Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting:
10.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting dinsdag 26 januari 2016

Om 19u. wordt de zitting geopend door voorzitter Vincent Van Quickenborne.
Hij verwelkomt de aanwezigen.
Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Eline Brugman, Fanny Decock, Christine Depuydt, Jeroen Dujardin, Bert
Herrewyn, Patrick Jolie, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Catherine Matthieu, Marleen Messely, Phyllis
Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel
Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Alain Cnudde en Stefaan Bral

Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 30 november 2015.
Raadslid Patrick Jolie merkt op dat er leemtes zijn in het verslag van de zitting van de vorige politieraad.
Meer bepaald werden er door raadslid Alain Cnudde een aantal vragen gesteld bij punt 6 en deze vragen
zijn niet allemaal opgenomen in het verslag.
Omdat we geen antwoord hebben gekregen op deze vragen, hebben we deze nogmaals gesteld. Tot op
heden hebben we nog geen antwoord.
Om deze redenen gaat de CD&V – fractie het verslag van de zitting van de politieraad van 30 november
2015 niet goedkeuren.

Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming waaraan 20 raadsleden deelnemen en
waarvan de uitslag luidt als volgt:

4 stemmen tegen: Patrick Jolie, Lieven Lybeer, Johan Schietgat en Pieter Soens
2 onthoudingen:
Marleen Messely en Catherine Matthieu
14 stemmen voor: de andere raadsleden

Het verslag van de zitting van de politieraad van 30 november 2015, wordt goedgekeurd.

Vraag tot wijziging van de volgorde van de te bespreken punten.
De voorzitter vraagt of de vergadering ermee kan akkoord gaan dat punt 9 ‘De criminaliteitscijfers in de
politiezone VLAS voor het jaar 2015. Grote tendensen. Kennisname en bespreken.’ besproken wordt als
vierde punt. Op die manier moet mevrouw Wylin niet te wachten tot zij aan de beurt is.
Raadslid Patrick Jolie meldt daar geen bezwaar tegen te hebben maar hij vindt het geen manier van doen
dat er eerst een persconferentie wordt gegeven over de criminaliteitscijfers en nadien de politieraad
daaromtrent wordt geïnformeerd. Normaal wordt eerst de politieraad geïnformeerd. In de toelichtingsnota
stond tevens vermeld dat de cijfers in de loop van de week aan de raadsleden zouden bezorgd worden. Dit
is niet gebeurd. Hij vraagt om de cijfers op voorhand te bekomen.
Raadslid Catherine Matthieu treedt raadslid Jolie bij.
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De voorzitter verduidelijkt dat mevrouw Wylin tot deze namiddag heeft zitten werken aan deze
criminaliteitscijfers. In andere zones gaat men ook op deze manier tewerk. Het zal ook niet meer op deze
manier vermeld worden in de toelichtingsnota.

De zitting eindigt om 21.48u.
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Openbare zitting 26 januari 2016
1.

Ontslag van twee politieraadsleden.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Eline Brugman, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie,
Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Catherine Matthieu, Marleen Messely, Phyllis Roosen, Johan Schietgat,
Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Alain Cnudde
Referenties:
-

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus;
De gemeenteraadsbeslissing van Kortrijk van 2 januari 2013;
De beslissing van de politieraad van de politiezone VLAS van 28 januari 2013, punt 1;
De beslissing van het politiecollege van 22 januari 2016, punt 2.1. en 2.2.;

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013 werden mevrouw Christine Depuydt en de
heer Stefaan Bral verkozen als titelvoerende politieraadsleden van de politiezone VLAS.
Op 5 januari 2016 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van mevrouw Depuydt waarbij zij
haar ontslag aanbiedt als politieraadslid van de zone VLAS.
Op 11 januari 2016 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van de heer Stefaan Bral waarbij hij
zijn ontslag aanbiedt als politieraadslid van de zone VLAS.
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
1.1.
1.2.

Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Christine Depuydt, als politieraadslid van de
politiezone VLAS;
Kennis te nemen van het ontslag van de heer Stefaan Bral, als politieraadslid van de politiezone
VLAS;

Bijlage:
-

Het desbetreffend schrijven van mevrouw Christine Depuydt;
Het desbetreffend schrijven van de heer Stefaan Bral;

2.

Eedaflegging van twee politieraadsleden.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
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Raadsleden: Wouter Allijns, Eline Brugman, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie,
Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Catherine Matthieu, Marleen Messely, Phyllis Roosen, Johan Schietgat,
Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Alain Cnudde
Referenties:
-

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus;
De gemeenteraadsbeslissing van Kortrijk van 2 januari 2013;
De beslissing van de politieraad van de politiezone VLAS van 28 januari 2013, punt 1;
De beslissing van de politieraad van 26 januari 2016, punt 1;
De beslissing van het politiecollege van 22 januari 2016, punt 2.3. en 2.4.;

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013 werden mevrouw Christine Depuydt en de
heer Stefaan Bral verkozen als titelvoerende politieraadsleden van de politiezone VLAS.
Met een schrijven van 5 januari 2016 laat mevrouw Christine Depuydt weten haar ontslag aan te bieden als
politieraadslid van de politiezone VLAS.
In bovenvermelde zitting van de gemeenteraad van Kortrijk werd mevrouw Carol Leleu verkozen als haar
eerste opvolger.
Met een schrijven van 8 januari 2016 werd mevrouw Carol Leleu opgeroepen tot aanstelling als
politieraadslid.
Op 11 januari 2016 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van mevrouw Carol Leleu, waarbij
zij bevestigt het mandaat van politieraadslid te aanvaarden.
Met een schrijven van 9 januari 2016 laat de heer Stefaan Bral weten zijn ontslag aan te bieden als
politieraadslid van de politiezone VLAS.
In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013 werd de heer Francis Rodenbach
verkozen als zijn eerste opvolger.
Met een schrijven van 11 januari 2016 werd de heer Francis Rodenbach opgeroepen tot aanstelling als
politieraadslid.
Op 12 januari 2016 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van de heer Francis Rodenbach,
waarbij hij bevestigt het mandaat van politieraadslid op te nemen.
Conform artikel 20bis §1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst gestructureerd op twee niveaus leggen mevrouw Carol Leleu en de heer Francis Rodenbach de
eed af in handen van de voorzitter. De eed luidt als volgt: ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning,
gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische Volk’.
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
2.1.

Kennis te nemen van de eedaflegging van mevrouw Carol Leleu die vervolgens als titelvoerend
politieraadslid wordt geïnstalleerd;

2.2.

Kennis te nemen van de eedaflegging van de heer Francis Rodenbach die vervolgens als
titelvoerend politieraadslid wordt geïnstalleerd;

Bijlage:
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-

De oproepingsbrief van 8 januari 2016 ter attentie van mevrouw Carol Leleu;
Het schrijven van Carol Leleu van 11 januari 2016;
De oproepingsbrief van 11 januari 2016 ter attentie van de heer Francis Rodenbach;
Het schrijven van Francis Rodenbach van 12 januari 2016;

3.

De eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015. Kennisname van
goedkeuring.

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

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 26 oktober 2015, punt 1;
Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie, meer bepaald artikel 7;
De beslissing van het politiecollege van 8 januari 2016, punt 10.2.;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 26 oktober 2015, punt 1, werd ingestemd met de eerste
begrotingswijziging van de politiezone VLAS, voor het dienstjaar 2015.
Op 22 december 2015 mocht de politiezone VLAS een schrijven ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé
inzake de goedkeuring van de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, voor het dienstjaar 2015,
in het kader van het specifiek bijzonder toezicht.
Conform artikel 7 van het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie dienen alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen
i.v.m. de begroting door het politiecollege te worden medegedeeld aan de politieraad.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
3.1.

Bijlage:
-

Kennis te nemen van het schrijven van gouverneur Carl Decaluwé van 11 december 2015 inzake de
goedkeuring van de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, voor het dienstjaar 2015, in
het kader van het specifiek bijzonder toezicht;

Het schrijven van gouverneur Carl Decaluwé van 11 december 2015 inzake de goedkeuring van
de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015, in het kader van het
specifiek bijzonder toezicht;
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4.

De criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS voor het jaar 2015. Grote tendensen.
Kennisname en bespreken.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Eline Brugman, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie,
Carol Leleu, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Catherine Matthieu, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne Vandendriessche, Steve Vanneste,
Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Alain Cnudde
Mevrouw Hilde Wylin, strategisch analiste van de politiezone VLAS woont de zitting bij.

Beschrijving:
Mevrouw Hilde Wylin, strategisch analist in de politiezone VLAS, geeft een toelichting inzake de
geregistreerde criminaliteit, 2015, in de politiezone VLAS.
Hieruit kan het volgende weerhouden worden:
-

de criminaliteit in het algemeen daalt
Volgende criminaliteitsfenomen kennen een daling:
o diefstallen uit of aan voertuigen met 9%
o fietsdiefstallen met 16%
o winkeldiefstallen met 39%
o diefstallen met geweld zonder wapen met 9%
o woninginbraken met 2%

Er wordt een stijging vastgesteld van het aantal autodiefstallen, inbraken in appartementen, in bedrijven en
in openbare gebouwen. Ook drugsbezit, handel en fabricatie ervan zit in de lift.
Raadslid Patrick Jolie vraagt of de overvallen met geweld schoolgerelateerd zijn.
De korpschef verduidelijkt dit niet onderzocht te hebben, maar dit lijkt hem niet zo.
Raadslid Patrick Jolie vraagt of de overvallen waar ouderen het slachtoffer van zijn, parkinggerelateerd zijn.
(ondertussen werden beide veronderstellingen nagegaan door de strategisch analiste. De overvallen met
geweld zijn niet schoolgerelateerd, de overvallen op ouderen zijn niet parkinggerelateerd).
Wat de diefstallen uit de containerparken betreft zijn dit zowel diefstallen uit het gebouw dat zich op het
containerpark bevindt, als diefstallen in het containerpark zelf.
Raadslid Pieter Soens vraagt of er misdrijven zijn omdat er op gewerkt wordt.
De voorzitter verduidelijkt dat men twee soorten fenomenen heeft.
Enerzijds de ‘slachtoffer’ misdrijven. Er wordt een stijging van het aantal aangiften van een bepaalde
criminaliteitsvorm vastgesteld en men werkt dan op dit fenomeen, bijvoorbeeld: fietsdiefstal (reactief)
Anderzijds kan de politiezone op eigen initiatief op een bepaald fenomeen inzetten, bijvoorbeeld: illegalen drugs (pro actief).
Nog volgens de voorzitter zal men in 2016 het fenomeen van de inbraken in appartementen aanpakken door
de acties ‘Wijkkijken’ uit te breiden naar appartementen toe. De inbraken in bedrijven die gelegen zijn op een
bedrijventerrein zouden kunnen aangepakt worden door het instellen van camera’s aldaar.
Wat de inbraken in openbare gebouwen betreft, zijn alle drie de gemeenten van de zone getroffen.
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Inzake de fietsdiefstallen wordt men geconfronteerd met veelplegers. Mensen die er hun job van maken om
systematisch fietsen te stelen en te verkopen. Er wordt ingezet op het labelen van fietsen en gevonden
fietsen worden op de website geplaatst.
Raadslid Pieter Soens vraagt of de concentratie van de criminaliteit zich begint te verplaatsen naar de
deelgemeenten. De voorzitter merkt op dat in het centrum van de stad er een dalend effect van de
criminaliteit is, door het plaatsen van de camera’s. Volgens de korpschef is de bevolkingsdichtheid in Heule
aan het stijgen.
Raadslid Pieter Soens vraagt of de cijfers gebaseerd zijn op iedere melding.
Hilde Wylin verduidelijkt dat enkel de feiten waar een proces-verbaal van opgemaakt werd, terug te vinden
zijn in de criminaliteitscijfers.

De voorzitter dankt mevrouw Wylin.

5.

PC3H. Bouw, renovatie en onderhoud van het politiecommissariaat Drie Hofsteden.
Instemmen met het bestek (gunningsleidraad en programma van eisen).

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Eline Brugman, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie,
Carol Leleu, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Catherine Matthieu, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne Vandendriessche, Steve Vanneste,
Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Alain Cnudde
CP Frank Maes en mevrouw Loren Van Lishout, firma Grontmij, wonen de zitting bij.

Referenties:
-

-

-

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor de
aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald art. 26, §2, 1°, b);
Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
De beslissing van de politieraad dd. 23 juni 2014, punt 2 inzake de aankoop van een gebouw en de
daarbij horende gronden ten behoeve van de politiediensten, gelegen in de Minister De
Taeyelaan/Renaat De Rudderlaan te 8500 Kortrijk;
De beslissing van het politiecollege dd. 21 augustus 2015, punt 1 inzake het verwerven van
trajectbegeleiding, advies en kwaliteitscontrole bij het Project Commissariaat drie Hofsteden (PC3H);
De beslissing van de politieraad dd. 30 november 2015, punt 1 inzake het vaststellen van de
voorwaarden en de wijze van gunnen van de bouw, renovatie en onderhoud van het
Politiecommissariaat Drie Hofsteden;
De nota van CP Frank Maes van 7 januari 2016 met ref. ST/BLD/MFR – 000043/2016;
de beslissing van het politiecollege van 8 januari 2016, punt 4.1.;
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Beschrijving:
Op 23 juni 2014 stemde de politieraad in met de aankoop van een gebouw (de hogeschool Howest) en de
daarbij horende gronden ten behoeve van de politiediensten, gelegen in de Minister De Taeyelaan/Renaat
De Rudderlaan te 8500 Kortrijk. De koop ging door op 12 september 2014.
Op 30 november 2015 stemde de politieraad in met:
1. een DBM-opdracht voor de bouw, renovatie en het onderhoud van het Politiecommissariaat Drie
Hofsteden;
2. om daarvoor als wijze van gunnen een onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast te leggen
op grond van art. 26, §2, 1°, b) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten;
3. de selectieleidraad zoals die voorgesteld werd.

Op 1 december 2015 werd de eerste fase van de gunningsprocedure opgestart door de publicatie van de
selectieleidraad. Uit de consortia zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van de DBM-opdracht worden er
minimum drie, maximum 5 gegadigden geselecteerd op basis van de criteria die in de selectieleidraad
opgenomen zijn.
2.1.

Verder verloop van de gunningsprocedure DBM-opdracht

2.1.1. Indienen van de eerste offerte
In de tweede fase van de gunningsprocedure worden de geselecteerde kandidaten verzocht tegen
22 april 2016 een eerste offerte in te dienen. Daarvoor ontvangen zij het bestek dat bestaat uit de
gunningsleidraad met bijlagen en het programma van eisen.
2.1.2. Onderhandelingen (BAFO-ronde)
De eerste offertes worden beoordeeld op hun regelmatigheid en vervolgens op basis van de
gunningscriteria, opgenomen in de gunningsleidraad. Per criterium wordt er een weging opgegeven.
Op grond van deze beoordeling kan er onderhandeld worden met één of meer geselecteerde kandidaten.
Er wordt hen de mogelijkheid gegeven worden om een Best And Final Offer (BAFO) in te dienen.

1

2.1.3. Finale contractbespreking en gunning van de DBM-opdracht
Tenslotte zal het politiecollege2 na de finale contractbesprekingen de DBM-opdracht gunnen en de DBMopdracht verlenen.
2.2.
De gunningscriteria
Volgende gunningscriteria worden beoordeeld:
1.

Prijs

40 punten, als volgt verdeeld:

Prijs van de bouwwerkzaamheden

25 punten

Prijs van de ontwerpdiensten

5 punten

Prijs van de onderhoudswerkzaamheden

1
2

10 punten

2.

Functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp

25 punten

3.

Technisch concept van het ontwerp

12 punten

4.

Architecturaal concept van het ontwerp

10 punten

Oordeel op te maken in de stuurgroep PC3H en te bevestigen in het politiecollege dd. 24 mei 2016.
Op 8 juli 2016 volgens de timing dd. 05 januari 2016.
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5.

Samenwerkingsmethodologie en budgetbeheer

8 punten

6.

Kwaliteit van het onderhoud

5 punten

2.3.
Het programma van eisen
Het programma van eisen is opgesteld volgens een aantal clusters van lokalen die operationeel en
functioneel bij elkaar horen:
Nr.

Cluster

Oppervlakte in m²

C01

Onthaal

161

C02

Aangiften

210,3

C03a Terreinwerking (eerste lijn)

468

C03b Terreinwerking (tweede lijn)

1075,6

C4

Dispatching en digitale monitoring

200

C5

Lokaal Informatie Kruispunt

179,6

C6

Backoffice bestuurlijk

73

C7

Backofficegerechtelijk

101

C8

Backoffice verkeer

124,7

C9

Backoffice administratie

210,7

C10

Cellencomplex

352,5

C11

Nachtingang en verhoor

105

C12

Logistiek complex

531,8

C13

Personeel

146

C14

IT

107

C15

Korpschef, beleidsondersteuning enz

174

C16

Garage en parking dienstvoertuigen

960

C99

Niet clustergebonden ruimtes

1800

De totaaloppervlakte van alle clusters bedraagt 6.980,2 m², verhoogd met de circulatieruimte (0,35 %) wordt
de totaaloppervlakte 9.423,3 m².
Het programma van eisen bevat verder een aantal eisen op het gebied van het akoestisch comfort,
thermisch comfort, visueel comfort en luchtkwaliteit. De opdrachtnemer dient het Politiecommissariaat Drie
Hofsteden gedurende minimum 20 jaar te onderhouden op een wijze waarop aan deze eisen tegemoet
gekomen wordt.

Nadat de voorzitter een korte toelichting heeft gegeven, verleent hij het woord aan CP Frank Maes,
projectcoördinator van het project PC3H.
De toelichting van CP Frank Maes, bevindt zich in bijlage van dit verslag.
Hij vraagt de instemming met twee wijzigingen aan de gunningsleidraad, als volgt:
Eerste wijziging:
Initieel wordt in punt 5.7.2. van de gunningsleidraad het volgende vermeld:
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‘De borgtocht wordt vastgesteld op 10 ten honderd (10%) van de prijs van de Onderhoudswerkzaamheden
per jaar, exclusief BTW. Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in EUR afgerond.’
Er wordt gevraagd om deze paragraaf te wijzigingen als volgt:
“De borgtocht wordt vastgesteld op 3 ten honderd (3%) van de prijs van de Onderhoudswerkzaamheden
voor 20 jaar, exclusief BTW. Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in EUR afgerond.”
Tweede wijziging:
Initieel wordt in punt 5.15.5. van de gunningsleidraad het volgende vermeld:
“Het contract kan bij aangetekend schrijven worden opgezegd door de Opdrachtgever tot drie (3) maanden
voor het verstrijken van twee (2) jaar of elf (11) jaar na de Beschikbaarheidsdatum, zonder recht op
vergoeding of schadeloosstelling voor de Opdrachtnemer en zonder dat deze voortijdige beëindiging t.a.v.
de Opdrachtnemer dient te worden gemotiveerd.”
Er wordt gevraagd om deze paragraaf te wijzigen als volgt:
“Het contract kan bij aangetekend schrijven worden opgezegd door de Opdrachtgever tot drie (3) maanden
voor het verstrijken van vijf (5) jaar, tien (10) jaar of vijftien (15) jaar na de Beschikbaarheidsdatum,
zonder recht op vergoeding of schadeloosstelling voor de Opdrachtnemer en zonder dat deze voortijdige
beëindiging t.a.v. de Opdrachtnemer dient te worden gemotiveerd.”

Raadslid Jolie vraagt of het correct is dat er zich 7 kandidaten hebben aangemeld.
De voorzitter beaamt dit.
Raadslid Catherine Matthieu is verheugd alle documenten te hebben kunnen bekijken maar vindt bij de
gunningscriteria geen milieucriteria. De dag van vandaag kan dit toch niet meer.
Raadslid Lieven Lybeer vraagt wat de zone gaat doen indien het ontwerp niet voldoet aan de gestelde eisen,
bijvoorbeeld de vereisten die gesteld worden door de provinciale overheid.
CP Frank Maes verduidelijkt dat bij de eerste offerte al een voorontwerp verkregen wordt waarbij de grote
lijnen gekend zijn. Dit voorontwerp wordt dan besproken met de vergunningsverlenende overheden. Mocht
het voorontwerp volledig in tegenstelling zijn met de stedenbouwkundige randvoorwaarden dan is dit een
reden om de inschrijving te weren.
In de voorontwerpfase zal men al zicht hebben op de hoofdlijnen, dit kan teruggekoppeld worden in de
onderhandelingsfase.
Raadslid Patrick Jolie maakt volgende bedenkingen:
- hij kan er niet mee akkoord gaan dat er gesteld wordt dat na 6 jaar de toestand van het gebouw
‘redelijk’ zal zijn, zelfs na 30 jaar moet de toestand van het gebouw ‘goed’ zijn
- hij sluit zich aan bij de opmerking van raadslid Catherine Matthieu dat er nergens in het bestek iets
terug te vinden is inzake duurzaamheid en ecologische aspecten
Wat de toestand ‘redelijk’ betreft, in het luik ‘representativiteit’, na een periode van 6 jaar.
Volgens de korpschef heeft dit te maken met de investeringskost.
Mevrouw Loren Van Lishout, firma Grontmij, verduidelijkt dat men misschien een verkeerd beeld heeft van
de term ‘redelijk’. De comfortnormen die men oplegt inzake o.a. thermisch comfort, luchtkwaliteit…mogen
niet afzwakken gedurende de volledige beschikbaarheidsperiode van 20 jaar.
De korpschef verduidelijkt dat duurzaamheid in verschillende aspecten van het bestek aanwezig is:
waterbuffers, isolatie, hernieuwbare energie… daar dient allemaal te worden aan voldaan. Daarenboven is
er nog een set van randvoorwaarden die opgelegd worden door de stad.
CP Frank Maes legt uit dat in het bestek vermeld wordt dat er aan wettelijke EPB-normen moet voldaan
worden. Deze normen liggen al zeer hoog, bijvoorbeeld thermische isolatie, het gebouw moet zuinig zijn op
het vlak van energieverbruik ..hij verduidelijkt op welke manier er gestreefd wordt naar een zeer duurzaam
gebouw. De opdrachtnemer wordt van bij het begin getriggerd om de duurzaamheid te respecteren.
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Raadslid Catherine Matthieu vraagt of er gedacht werd aan veel lichtinval.
De korpschef verduidelijkt dat dit item in de technische score zit.
Volgens CP Frank Maes zal men bij de offertes al vlug zien hoe het gebouw er zal uitzien.
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt hoe de analyse van de asbestinventaris ervaren wordt. Is dit
problematisch naar prijssetting ?
CP Frank Maes stelt dat het rapport van de destructieve asbestanalyse uitwijst dat er weinig asbest
aanwezig is. De aanwezige asbest zit in technische lokalen waar geen medewerkers komen en in een
paviljoentje, een bijgebouw. Dit is eenvoudig te verwijderen en zal geen grote kosten met zich meebrengen.
Raadslid Pieter Soens vraagt of men er in de werkgroepen aan gedacht heeft om zijn licht op te steken bij
andere besturen die ook een gebouw hebben gezet.
Werd er ook gedacht aan de Salduz – wetgeving inzake verkeersongevallen ?
De korpschef antwoordt als volgt:
-

er werden bezoeken gebracht aan andere politiecommissariaten
de firma Grontmij heeft al een aantal politiecommissariaten gebouwd
alle looplijnen en ruimtes zijn besproken met de mensen van de zone

Raadslid Patrick Jolie vraagt op welke manier men de parking problematiek gaat oplossen.
De korpschef verduidelijkt dat deze problematiek in de randvoorwaarden wordt vermeld. Het is aan de
ontwerpers om daar een oplossing aan te bieden. Er dienen zaken te worden gecreëerd om een antwoord te
bieden aan onze noden. Graag zouden we de timing halen, vooral voor onze mensen.
Raadslid Patrick Jolie vraagt om een financiële planning te kunnen krijgen van dit bouwdossier en hij vraagt
zich af op welke manier de informatie zal overgemaakt worden aan de raadsleden en hoe zij op de hoogte
zullen worden gehouden.
De korpschef stelt duidelijk dat het zijn engagement is om de raad op de hoogte te houden
Nog volgens raadslid Jolie werden er verschillende keren vragen gesteld, werden er in de politieraad van
november vragen gesteld en werd de vraag voor het houden van een informatievergadering gesteld in de
stuurgroep.
De korpschef licht toe dat er tot vandaag gewerkt werd aan het dossier, we zijn permanent aan het werk en
zijn volop bezig met een ‘change’.
Raadslid Axel Weydts begrijpt dat de CD&V-fractie een ander gebouw op het oog had maar vraagt
vertrouwen in het politiecollege. Dit is een zwaar dossier en hij heeft niet het gevoel een tekort te hebben
aan informatie.
Raadslid Jolie blijft er bij dat er toch wél een informatievergadering kon hebben plaats gevonden.
Raadslid Axel Weydts vraagt de stemming inzake dit dossier.
Raadslid Patrick Jolie vraagt of de antwoorden kunnen gegeven worden op de vragen van raadslid Alain
Cnudde.
De voorzitter leest deze antwoorden voor en belooft deze te zullen laten bezorgen aan de raadsleden.
Raadslid Patrick Jolie vraagt de schorsing van de zitting.
De zitting wordt geschorst van 9.20u. tot 9.30u.

Raadslid Patrick Jolie meldt het volgende:
- de CD&V-fractie is al lang bezorgd over de goede werking van de politiezone
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-

de CD&V-fractie wil een duidelijk signaal geven dat men het nieuw politiecommissariaat steunt en
zal dan ook instemmen met het bestek
de CD&V-fractie apprecieert de inzet van het korpssecretariaat
de CD&V-fractie hoopt dat de procedure zonder vertraging zijn gang kan gaan en dat de gunning
weldra kan starten
er werden een aantal pijnpunten aangehaald zoals mobiliteit en de financiering van het gebouw
er is nog geen zicht op het financieel plan van het dossier en met de geplande stijging van de
dotaties zal men het niet halen. Er moet geïnvesteerd worden, enkel de stad Kortrijk blijft ten volle
afwezig

De CD&V-fractie gaat het bestek goedkeuren maar blijft er bij dat de informatiedoorstroming gebrekkig was.
CD&V zal dit in de toekomst niet meer aanvaarden. Het gaat om een belangrijke financiële inbreng. CD&V
wil een kwalitatief gebouw constructief ondersteunen.
Volgens burgemeester Francis Benoit wil CD&V een positief signaal geven en hij is verheugd dat de fractie
zich collegiaal opstelt. Hij wil niet dat er op deze manier nog samengewerkt wordt, dit moet in de toekomst
worden vermeden.
Er werd gevraagd naar een technische uitleg. Thans is er alles aan gedaan om de raadsleden goed in te
lichten.
CD&V geeft een positief signaal en vraagt om de raadsleden ten volle te blijven betrekken bij het dossier.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
5.1.

om in te stemmen met volgende wijzigingen aan de gunningsleidraad:

punt 5.7.2. van de gunningsleidraad wordt gewijzigd als volgt:
“De borgtocht wordt vastgesteld op 3 ten honderd (3%) van de prijs van de Onderhoudswerkzaamheden
voor 20 jaar, exclusief BTW. Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in EUR afgerond.”
punt 5.15.5. van de gunningsleidraad wordt gewijzigd als volgt:
“Het contract kan bij aangetekend schrijven worden opgezegd door de Opdrachtgever tot drie (3) maanden
voor het verstrijken van vijf (5) jaar, tien (10) jaar of vijftien (15) jaar na de Beschikbaarheidsdatum,
zonder recht op vergoeding of schadeloosstelling voor de Opdrachtnemer en zonder dat deze voortijdige
beëindiging t.a.v. de Opdrachtnemer dient te worden gemotiveerd.”

5.2.

Om in te stemmen met het bestek (gunningsleidraad en programma van eisen) voor de DBMopdracht voor de bouw, renovatie en het onderhoud van het Politiecommissariaat Drie Hofsteden,
zoals voorgesteld in bijlage rekening houdend met de hier bovenvermelde wijzigingen;

Budget :
Begroting 2016 en volgende

Bijlage:
Het bestek (gunningsleidraad en programma van eisen) voor de bouw, renovatie en onderhoud van het
Politiecommissariaat Drie Hofsteden
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6.

Aankoop van GPS-gestuurd meettoestel en toebehoren. Instemmen.

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

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 30 juni 2008, punt 6;
De beslissing van het politiecollege van 12 september 2008, punt 15;
De beslissing van het politiecollege van 9 november 2012, punt 7;
De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 26 §1, 3°b;
De nota van CP Guy Vincke van 22 december 2015 met kenmerk ST/BLD/VEA/7915/2015;
De beslissing van het politiecollege van 8 januari 2016, punt 6.1.;

Beschrijving:
-

Reeds in de zone aanwezige Orbit-producten:

In de zitting van de politieraad van 30 juni 2008, punt 6, werd ingestemd met de aankoop van een
performant, compleet betrouwbaar en operationeel werkinstrument voor de GIS behoeften van de
politiezone VLAS.
In de zitting van het politiecollege van 12 september 2008, punt 15, werd deze aankoop gegund aan de firma
EUROTRONICS en werd de politiesuite EDL, aangekocht.
Zowel het product als de firma zijn even later omgedoopt tot Orbit.
Conform artikel 26 §1, 3° b, werd in de zitting van het politiecollege van 9 november 2012, punt 7, beslist om
deze aankoop uit te breiden met een suite voor de opmaak van rapporten in het kader van criminaliteits- en
verkeersanalyses.
Dit aangekochte product is modulair opgebouwd.
Wat de module ‘schetsen verkeersongevallen’ betreft, kunnen hiermee de schetsen van een
verkeersongeval digitaal ingetekend worden op de basiskaart van de politiezone VLAS.

-

Huidige situatie:

Wat tot op heden niet mogelijk is, is het digitaal opmeten van een verkeersongeval op het terrein. Dit dient
nog steeds met het meetwiel te worden gedaan. Dit is tijdrovend wat tot gevolg heeft dat in bepaalde
omstandigheden de rijweg een lange tijd geheel of gedeeltelijk dient afgesloten te worden.
Een ander knelpunt waarmee de mensen van de verkeerspolitie kampen, is het up to date houden van
bovenvermelde basiskaart. Heringerichte kruispunten of baanvakken probeert men van zodra dit mogelijk is
in te tekenen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse gegevens zoals luchtfoto’s, ontwerpplannen, asbuild plannen, website geopunt Vlaanderen…Wanneer men beschikt over het correcte kaartmateriaal of een
duidelijke luchtfoto van de werkelijke situatie kan de basiskaart op redelijke vlugge termijn worden
aangepast. De praktijk leert dat het bovenstaande geen evidente zaak is.
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aak wordt de inrichting van de openbare wegenis aangepast zonder accuraat plan. Door de aanwezigheid
van bomen zijn luchtfoto’s niet altijd bruikbaar. Beschikbare ontwerpplannen worden vaak tijdens het
uitvoeren van de werkzaamheden aangepast zodat deze in mindere mate aangewend kunnen worden.
As-build plannen laten soms een jaar na de aanleg op zich wachten. Sommige van deze plannen zijn
achterhaald of niet correct.
Op vrij korte termijn worden in de stad Kortrijk tal van werken gepland: de heraanleg van de
stationsomgeving, de heraanleg van de Leieboorden, Kortrijk Weide…
Telkenmale zal daarbij het basisplan moeten aangepast worden.

-

Wat biedt de firma Orbit aan ?

De firma Orbit biedt een meettoestel aan dat tegemoet kan komen aan boven beschreven knelpunten.
Dit meettoestel maakt digitale opmetingen op het terrein mogelijk met volgende voordelen:
Een accurate opmeting van een verkeersongeval
Een substantiële tijdswinst zowel op het terrein als bij de naverwerking van de gegevens in de Orbit
schetsenmodule
De veiligheid van het personeel wordt verhoogd doordat zij minder tijd op de rijweg moeten
spenderen en deze ook minder hoeven te kruisen
De voorgestelde meettoestellen van Orbit zijn multifunctioneel en kunnen breder ingezet worden dan louter
voor ongevallenregistratie. Ook het opmeten van heraangelegde wegen of kruispunten, wegmarkeringen…is
mogelijk. Dit laatste komt ontegensprekelijk tegemoet aan het knelpunt inzake het up to date houden van de
basiskaart.
o

Veldboek en GPS-ontvanger.

De politiezone VLAS geeft de voorkeur aan de aankoop van de TopCon MESA, een veldboek dat ook door
landmeters wordt gebruikt. Voor het registreren van verkeersongevallen is dit de meest gebruiksvriendelijke
oplossing, mede door de doorgedreven integratie met de bestaande Orbit modules.
Dit veldboek heeft tal van sterke punten.
De veldboeken worden met het meetprogramma e-GIS/Orbit uitgerust zodat elk element op het terrein
geregistreerd wordt met de overeenkomstige GPS-coördinaat. Deze coördinaatpunten kunnen naadloos
worden geïntegreerd in Orbit schetsen.
Om de geopositionering van de locaties toe te staan, maken deze GPS-toestellen gebruik van het RTKnetwerk. De GPS RTK – posities worden accurater door gebruik te maken, van het terrestrisch
antennenetwerk FLEPOS Vlaanderen. De connectie met deze netwerken wordt mogelijk gemaakt door
middel van WIFI of GPRS met behulp van een SIM kaart in het toestel.
De TopCon MESA heeft uiteraard een professionele ontvanger nodig.
De politiezone VLAS stelt voor om de GCX2 ontvanger aan te kopen. Dit is de kleinste, lichtste en meest
robuuste oplossing voor accurate GPS – opmetingen. Dit toestel is uitgerust met een unieke Bleutoothverbinding met een groot bereik.
Dit toestel wordt geleverd met een stok.
o

Integratie met Orbit Politie.

Met het TopCon MESA toestel kunnen heraangelegde wegen of kruispunten, wegmarkeringen…opgemeten
worden. Met het resultaat van deze opmetingen kan de basiskaart geüpdatet worden.
Tevens zorgt TopCon MESA op het terrein en op het kantoor voor een feilloze registratie en integratie van
de opgemeten punten in de ongevallenschets.
Op het terrein wordt de software e-Gis gebruikt die het mogelijk maakt om aan de opgemeten punten
commentaren toe te voegen.
Op kantoor worden de ongevallengegevens automatisch op het ISLP-netwerk overgezet en kunnen deze in
de Orbit schetsen geïntegreerd worden.
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o

Opleiding.

Er wordt een halve dag opleiding voorzien ter plaatse, zowel binnen als buiten. Er worden maximaal
5 deelnemers toegelaten.
Tot slot
-

Tal van politiezones maken reeds gebruik van de GPS - gestuurde opmeettoestellen van Orbit, zoals
de politiezone Het Houtsche, de politiezone Deinze-Zulte, de politiezone Schelde-Leie…

-

Het is een evidentie dat dit product wordt aangekocht via de firma Orbit. Enerzijds omwille van de
integratiemogelijkheden in de huidige Orbit applicaties waarmee de zone werkt. Anderzijds vermijdt
de zone een onverenigbaarheid die zou ontstaan indien dit product zou aangekocht worden bij een
andere leverancier.

-

Er dient een onderhoudscontract te worden afgesloten, zeker voor het eerste jaar.

Concreet
De politiezone VLAS stelt voor om over te gaan tot de aankoop van een GPS- gestuurd opmeettoestel, van
het type TOPCon MESA met bijhorende ontvanger en het e-GIS software programma.
De kostprijs van deze aankoop bedraagt:
TopCon MESA + e-GIS+ontvanger+1 sessie opleiding
16.570, 95 EUR (inclusief BTW)
Jaarlijks onderhoud
477,95 EUR (inclusief BTW) per jaar
De kosten inzake de aankoop van het GPS – gestuurd meettoestel en toebehoren kunnen betaald worden
met de kredieten voorzien op het begrotingsartikel 330/744-51 van het dienstjaar 2016 (buitengewone
dienst).
De kosten voor het jaarlijks onderhoudscontract kunnen betaald worden met de kredieten voorzien op het
begrotingsartikel 330/124-12 van het dienstjaar 2016 en volgende.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
6.1.

Om in te stemmen met de aankoop van het GPS-gestuurd meettoestel, type TopCon MESA en
toebehoren (e-GIS, ontvanger GCX2 en 1 sessie opleiding);

6.2.

Om deze aankoop te plaatsen bij de firma Orbit, Scherpeputstraat 14 te 9160 LOKEREN, conform
artikel 26 §1,3°b van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006

Budget:
TopConMESA+e-GIS+ontvanger+1 sessie opleiding
16.570, 95 EUR (inclusief BTW)
Politiebegroting 2016 – begrotingsartikel 330/744-51 (buitengewone dienst)
Jaarlijks onderhoud
477,95 EUR (inclusief BTW) per jaar
Politiebegroting 2016 en volgende – begrotingsartikel 330/124 - 12

Bijlage:
-

De offerte van de firma Orbit van december 2015;
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7.

Aankoop van smartphones voor frontoffice- en backofficediensten. Aanvullende levering.
Instemmen.

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

Referenties:
-

Wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten , meer bepaald artikel 26,§1,3°b
(aanvullende leveringen) ;
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten ;
de beslissing van het politiecollege van 12 november 2015, punt 7.1 en 7.2 ;
de beslissing van de politieraad van 30 november 2015, punt 2 ;
de beslissing van het politiecollege van 11 december 2015, punt 3 ;
nota van CP Guy Vincke van 21 december 2015 met kenmerk ST/BLD/VGY - 7907/2015;
de beslissing van het politiecollege van 8 januari 2016, punt 7.1.;

Beschrijving:
Om de ingeslagen weg van de digitalisering binnen de PZ VLAS verder vorm te geven, wil de korpsleiding
de frontofficediensten van de tweede lijn (de directies Lokale Recherche en Zorg) ook voorzien van
smartphones. Binnen dezelfde beweging worden ook de backofficediensten, als steundiensten voor het
terreinwerk, voorzien van een smartphone. Hierbij wordt er concrete invulling gegeven aan de uitspraak
“iedereen smart”.
In de zitting van het politiecollege van 11 december 2015, punt 3, werd de aankoop van 110 smartphones
gegund aan de firma Mediamarkt, K-in-Kortrijk, Steenpoort 2 te 8500 Kortrijk.
De Wet op de overheidsopdrachten laat toe dat de bestaande levering (aankoop van de eerste 110
smartphones) wordt uitgebreid met een aanvullende levering (ACER, type Liquid Z520 Duo).
De aankoop van deze aanvullende levering zou tevens gebeuren bij Mediamarkt, K-in-Kortrijk, Steenpoort 2
te 8500 Kortrijk. Naast de gunstige prijs per smartphone, spelen ook de continuïteit van levering en de
eenheid van onderhoud en herstelling een belangrijke rol. Het aankopen bij een andere leverancier zal
technische moeilijkheden met zich meebrengen.
Dezelfde werkwijze van personeelsbevraging zou gehanteerd worden om de uitbreiding van de bestaande
levering vorm te geven. Aan de hand van de bevraging zullen de smartphones op afroep aangekocht
worden.
De aanvullende levering van de 75 smartphones wordt geraamd op 7.425,00 EUR (inclusief btw) en kan
betaald worden met de kredieten voorzien op de buitengewone begroting 2016
begrotingsartikel 330/742-53.
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De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
7.1.

om in te stemmen met de uitbreiding van de bestaande levering van smartphones met een
supplementaire aankoop van 75 smartphones ACER, type Liquid Z520 Duo voor de frontoffice- en
backofficediensten en deze opdracht opnieuw te plaatsen bij Mediamarkt, K-in-Kortrijk, Steenpoort 2
te 8500 Kortrijk, voor een totaalbedrag van 7.425,00 EUR (incl.btw), conform artikel 26,§1,3°b van
de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

Budget:
7.425,00 EUR (75 smartphones)
politiebegroting dienstjaar 2016 - begrotingsartikel 330/742-53 buitengewone dienst

8.

Aankoop en levering via het raamcontract FORCMS-VV-067 van één kantoorwagen van het
type volkswagen Transporter T6. Instemmen.

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

Referenties:
-

-

nota van de commissaris Volckaert Kurt met referentienummer LOG/LLO/VKU-BU007393/2015
inzake de aankoop en levering via het raamcontract FORCMS-VV-067 van één kantoorwagen van
het type V.W. Transporter T6 voor de politiezone VLAS. Instemmen;
de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 meer bepaald artikel 15;
de beslissing van het politiecollege van 8 januari 2016, punt 8.1.;

Beschrijving:
Naar aanleiding van het nieuw interventiebeleid wordt het wagenpark aangepast aan de diverse noden. In
opdracht van de coördinator steundiensten, commissaris Guy Vincke, wordt een aankoopprocedure via het
raamcontract FORCMS-VV-067 opgestart nopens de aankoop en levering van één nieuwe kantoorwagen
van het type V.W. Transporter T6.
Nopens de ombouw en uitrusting van de kantoorwagen worden alle technische eisen gebundeld en
overgemaakt aan de dossierbeheerder van het FORCMS-contract zijnde D’Ieteren N.V., Industriepark
Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3 te 3070 Kortenberg.
Op 24 december 2015 wordt ons een prijsofferte overgemaakt. Het aankoopbedrag bedraagt 62.575,69
EUR (inclusief BTW) en wordt begroot op het begrotingsartikel 330/743-98 van de buitengewone begroting
2016.
Voor de inbouw van alle ICT-apparatuur om de kantoorwagen om te vormen tot mobiel kantoor wordt een
afzonderlijk aankoopdossier opgesteld waarbij gebruik zal gemaakt worden van de raamovereenkomst CDMP-OO-44 van de N.V. Astrid
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De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
8.1.

om in te stemmen met de aankoop en levering via het raamcontract FORCMS-VV-067 van één
nieuwe kantoorwagen van het type V.W. Transporter T6 voor het aankoopbedrag van 62.575,69
EUR (incl. BTW) en deze opdracht te gunnen aan de dossierbeheerder D’Ieteren N.V., Industriepark
Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3 te 3070 Kortenberg.

Budget:
62.575,69 Euro (exclusief BTW)
Politiebegroting 2016 - begrotingsartikel 330/743-98 (buitengewone dienst)
Bijlagen:
- FORCMS-VV-67 raamcontract
- prijsofferte van 23 december 2015

9.

Aankoop van een anonieme personenwagen break ‘nearly new’. Vaststellen van de
voorwaarden en bepalen van de wijze van gunnen.

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

Referenties:
-

De wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, meer bepaald artikel 26, §1, 1°,a;
Het Koninklijk besluit van 15 juli inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren;
Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
De nota van de coördinator steundiensten CP Guy Vincke van 4 januari 2016, met kenmerk
ST/BLD/VEA/7960/2015;
De beslissing van het politiecollege van 8 januari 2016, punt 9.1.;

Beschrijving:
De politiezone VLAS wenst over te gaan tot de aankoop van een anoniem dienstvoertuig break.
De bedoeling is om het anonieme voertuigenpark op peil te houden met een voertuig dat op termijn in
verschillende diensten en voor verschillende doeleinden kan worden ingezet.
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Gelet op het grote en structurele aanbod van ‘nearly new’ voertuigen door zowat alle erkende dealers en
merken, wenst de overheid hiervan gebruik te maken uit hoofde van onder meer het zuinigheidsbeginsel. In
het bijzonder is dit op heden relevant gelet op het tijdelijk ontbreken van raamcontracten vanwege de
federale politie waarop de lokale politie kan inschrijven. Tegelijk laat dit toe een degelijk uitgerust voertuig te
verkrijgen voor een scherpe prijs.
In het bijzonder besteedt de overheid aandacht aan de ‘werkingskost’ van het voertuig en houdt hierbij in het
bijzonder rekening met de milieugerelateerde gegevens van het voertuig. Bij uitgangspunt wordt geopteerd
voor een ‘groene’ versie, gelet op de gebruiksdoeleinden. Als variant kan de bieder een dieselhybride,
benzinehybride, full electric, CNG of een andere variant van ‘groene(re) motorisatie voorstellen voor zover
deze beantwoordt aan de operationele gebruiksdoeleinden op de langere termijn.
Ten behoeve van deze aankoop werd een bestek opgesteld met als referentienummer NNC/2016. Dit bestek
bevindt zich in bijlage van deze nota.
De aanbestedende overheid doet beroep op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform
artikel 26, , §1, 1°,a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 en wil op deze manier de
gunning toekennen aan de “economisch meest voordelige offerte” waarbij de combinatie van alle verplichte
en optionele technische en ecologische vereisten worden opgenomen in de gunningsbeslissing.
Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om aan volgende leveranciers te vragen om een offerte in te
dienen voor de aankoop van een anonieme personenwagen break 'nearly new':
-

Ford Garage Kuurne M Move
Brugsesteenweg 77 te 8520 KUURNE

-

Volkswagen garage Vanderhaeghen
’t Hoge 10 te 8500 KORTRIJK

-

Volvo Novabil
Brugsesteenweg 261 te 8500 KORTRIJK

-

Opel Servayge
Avelgemstraat 107 te 8550 ZWEVEGEM

-

Peugeot Vandecasteele
Kuurnsesteenweg 107 te 8500 KORTRIJK

-

Garage Devos Capoen
Brugsesteenweg 30
8520 te KUURNE

De kostprijs voor de aankoop van dit voertuig wordt geraamd op 35.000 EUR (exclusief BTW) en kan
betaald worden met de middelen die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/743-98 politiebegroting
dienstjaar 2016.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
9.1.

Om in te stemmen met de aankoop van een anonieme personenwagen break 'nearly new' volgens
het bestek met referentie NNC/2016;

9.2.

Om deze aankoopopdracht te plaatsen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
vooraf, conform artikel 26, §1, 1°a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006;
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Budget:
35.000 EUR (exclusief BTW)
Politiebegroting 2016 – artikelnummer 330/743-98

Bijlage:
-

Het bestek met referentienummer NNC/2016

Mondelinge vragen door de raadsleden.

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

De raad hoort,
Raadslid Arne Vandendriessche heeft in de zitting van de politieraad van september vorig jaar reeds melding
gemaakt van een persoon die zijn getakelde wagen ging ophalen en daar veel té veel moest voor betalen. Er
werd toen gesteld dat er een nieuw protocol zou opgemaakt worden.
De korpschef verduidelijkt dat dit nieuw protocol reeds opgemaakt en in werking is. Het is transparant en
duidelijk voor de takelaars. Er zijn duidelijke prijsafspraken, ook naar de burger toe is het eenvoudig.
Arne Vandendriessche dankt de politie. Hij vraagt om duidelijk te communiceren inzake dit protocol en om
het protocol op de website te plaatsen.
Raadslid Jeroen Dujardin meldt dat hij zeer veel positieve reacties hoort maar hij heeft vernomen dat er een
onderbezetting is bij de recherche, een gebrek aan capaciteit.
De korpschef verduidelijkt dat er aan de bezetting van de recherche niets gewijzigd is, in tegendeel men is
met méér personeelsleden. Er werd onlangs een personeelslid aangeworven voor de LCCU (Local
Computer Crime Unit), er wordt geïnvesteerd in netwerking en er wordt een personeelslid gedetacheerd.
Nog volgens raadslid Jeroen Dujardin gebeuren er veel ongevallen in de Bavikhoofsestraat te Kuurne. Hij
vraagt of men daar extra controle op snelheid kan doen.
Volgens burgemeester Francis Benoit is de vraag inzake verscherpte controles in de Bavikhoofsestraat
reeds meegenomen via de liaisonofficier.

Besloten zitting 26 januari 2016

10.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.
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De voorzitter deelt mee dat er in de maand februari geen zitting zal zijn van de politieraad. Dit omwille van
het té beperkt aantal agendapunten.

________________________________________________________________________________________________

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 21 maart 2016.

________________________________________________________________________________________________

De secretaris,
Annelies Verplaetse
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