ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 24 oktober 2016 van 19u. tot 19.45u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 september 2016.
1.
2.
3.
4.
5.

Benoeming van een hoofdcommissaris bij Koninklijk besluit van 19 september 2016.
Kennisgeving.
Mobiliteitscyclus 2016/05. Vacant verklaring van 13 betrekkingen in het operationeel kader.
Instemmen.
Einde huurovereenkomst bijkomende parkeerplaatsen aan het commissariaat 'Beverlaai'.
Instemmen.
De jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015. Aktename van
goedkeuring.
Punten tot toevoeging aan de agenda van politieraadslid Patrick Jolie.
Mondelinge vragen.

Besloten zitting:
6.

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

zitting maandag 24 oktober 2016

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

De voorzitter verduidelijkt dat politieraadslid Patrick Jolie twee punten heeft ingediend tot toevoeging
aan de agenda van huidige zitting van de politieraad.
Deze punten zullen besproken worden onder punt 5.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 26 september 2016, wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.

De zitting eindigt om 19.45u.
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Openbare zitting 24 oktober 2016

1.

Benoeming van een hoofdcommissaris bij Koninklijk besluit van 19 september 2016.
Kennisgeving.

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

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 53 en 55;
Het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten, meer bepaald de artikelen VI.II.28 tot en met VI.II.31;
De beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3;
De beslissing van de politieraad van 30 november 2015, punt 5.1.;
De beslissing van de politieraad van 25 april 2016, punt 6.b.;

Beschrijving:
De politieraad van de politiezone VLAS heeft er in haar zitting van 25 april 2016, punt 6.b.2b. mee
ingestemd om de heer Filip Devriendt op een gemotiveerde wijze voor te dragen om door de Koning te
worden benoemd als hoofdcommissaris, coördinator operationele directies van de politiezone VLAS.
Bij Koninklijk besluit van 19 september 2016 wordt, met ingang van 25 april 2016, de heer Filip
Devriendt benoemd in de betrekking van “hoofdcommissaris van politie, coördinator operationele
directies” bij de lokale politie van de politiezone VLAS en wordt hij bevorderd in de graad van
hoofdcommissaris van politie.
Raadslid Axel Weydts feliciteert Filip Devriendt en uit zijn waardering voor het werk dat hij reeds
verricht heeft.
Gehoord de vraag van raadslid Axel Weydts;
Gehoord het antwoord van de korpschef;

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
1.1.

Kennis te nemen van het Koninklijk besluit van 19 september 2016 waarbij de heer Filip
Devriendt benoemd wordt in de betrekking van “hoofdcommissaris van politie, coördinator
operationele directies” bij de lokale politie van de politiezone VLAS en hij bevorderd wordt in
de graad van hoofdcommissaris van politie, met ingang van 25 april 2016.
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Bijlage:
-

2.

Het desbetreffende Koninklijk besluit van 19 september 2016;

Mobiliteitscyclus 2016/05. Vacant verklaring van 13 betrekkingen in het operationeel
kader. Instemmen.

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

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 verschilllende 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 de politieraad van 26 september 2016;
de nota van de directie 'personeel' van 3 oktober 2016 met kenmerk PRS/LPR/MLE/;
de beslissing van het politiecollege van 7 oktober 2016, punt 2;

Beschrijving:
Voor de opleiding middenkader 2015-2016 waren er slechts vier West-Vlamingen geslaagd die aan de
opleiding mochten beginnen. Allen hebben via mobiliteit een plaats bekomen in hun korps van
oorsprong. Hierdoor heeft de PZ VLAS tot op heden haar contingent middenkaders onvoldoende
kunnen opvullen. Traditioneel kunnen de middenkaders in opleiding steeds meedoen aan de laatste
mobiliteitscyclus van het jaar, maar de toestemming van de Minister van Binnenlandse zaken komt
telkens nadat de behoeftebepaling werd goedgekeurd door de politieraad.
De PZ VLAS wenst daarom voor deze mobiliteitscyclus voldoende plaatsen voor het basis- en
middenkader open te stellen, reeds rekening houdend met de uitgaande mobiliteit, de NAVAP, de
pensionering van een aantal officieren en andere langdurige afwezigheden.
Wat de gespecialiseerde betrekkingen betreft, wenst de PZ VLAS een vacature voor
patrouillehondengeleider open te stellen gezien er op korte termijn een aantal patrouillehonden
verdwijnen wegens ouderdom. Verder wenst de zone ook een plaats als middenkader voor de lokale
recherche open te zetten, die voornamelijk zal ingezet worden in de het kader van de terreurdreiging.
Tenslotte is er ook nood aan een middenkader voor de versterking van de wijkwerking.
Voor een aantal functies is er meer tijd nodig voor kennisoverdracht waardoor er enkele maanden
extra moet voorzien worden in doublure van het vertrekkend personeelslid en het vervangend
personeelslid.
Gehoord de opmerking van raadslid Patrick Jolie;

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 betrekking in het middenkader voor de directie ‘wijkwerking’;
1 betrekking in het middenkader voor de directie ‘lokale recherche’
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4 betrekkingen in het middenkader voor de directie ‘operaties/permanentie’
1 betrekking in het basiskader voor de directie ‘operaties/responsteam/patrouillehondengeleider’
6 betrekkingen in het basiskader voor de directie ‘operaties/permanentie’

Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen
(mobiliteitscyclus 2016/05);

Art.3:
Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het
operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor
een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking
postuleren buiten dit gewest;

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

1 betrekking in het middenkader voor de directie ‘wijkwerking’;
1 betrekking in het middenkader voor de directie ‘lokale recherche’
1 betrekking in het basiskader voor de directie
‘operaties/responsteam/patrouillehondengeleider’;

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

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

Art.6.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het middenkader voor de
directie ‘wijkwerking’, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Heidi DECRAENE, leiding directie ‘Wijkwerking’, aangewezen door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding directie ‘Operaties’;
- HINP Piet VANDE KERCKHOVE, leiding directie ‘Operaties’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsdirecteur en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden
aangeduid.

Art.7.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het middenkader voor de
directie ‘lokale recherche’, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de
politiezone VLAS;
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Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding directie ‘Operaties’;
- CP Brecht SABBE, FGP West-Vlaanderen;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsdirecteur en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden
aangeduid.

Art.8.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 4 betrekkingen in het middenkader voor de
directie ‘operaties/permanentie’, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding directie ‘Operaties’;
- HINP Johan TOYE, directie ‘Operaties’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsdirecteur en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden
aangeduid.

Art.9.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 1 betrekking in het basiskader voor de directie
‘operaties/responsteam/patrouillehondgeleider’, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding directie ‘Operaties’;
- INP Peter PATTYN, hondengeleider PZ Grensleie;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsdirecteur en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden
aangeduid.

Art.10.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 6 betrekkingen in het basiskader voor de
directie ‘operaties/permanentie’, als volgt samen te stellen:

Voorzitter:
CP Filip DEVRIENDT, coördinator operationele directies, aangewezen door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, leiding directie ‘Wijkwerking’;
- INP Gordon DEBELS, directie ‘Operaties’
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsdirecteur en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden
aangeduid.
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Art.11.;
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 241 fulltime equivalenten in het operationeel kader;

Art.12.;
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.13.;
In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit, wordt voor de gespecialiseerde betrekkingen en de
betrekkingen in het middenkader geen mobiliteitsreserve aangelegd;

3.

Einde huurovereenkomst bijkomende parkeerplaatsen aan het commissariaat
'Beverlaai'. Instemmen.

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

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 26 oktober 2009, punt 2;
De beslissing van de politieraad van 30 mei 2011, punt 5;
De beslissing van de politieraad van 25 april 2016, punt 2;
De nota van CP Guy Vincke, coördinator ondersteunende directies, van 29 september 2016;
De beslissing van het politiecollege van 7 oktober 2016, punt 5.1. en 5.2.;

Beschrijving:
-

gebouwen

In de zitting van de politieraad van 26 oktober 2009, punt 2, werd, omwille van gebrek aan ruimte,
ingestemd met het huren van volgende gebouwen voor de politiezone VLAS:
-

De gelijkvloerse- en kelderverdieping van een pand gelegen Beverlaai 3 te 8500 KORTRIJK
en 6 parkeerplaatsen op de binnenruimte.
Een bedrijfsgebouw, eveneens gelegen Beverlaai 3 te 8500 KORTRIJK
Een loods gelegen Beverlaai 4 te 8500 KORTRIJK
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Door het backoffice gebeuren efficiënter te organiseren, het meer digitaal werken waardoor minder
bureaukasten nodig zijn…kon er in het commissariaat ‘Ter Doenaert’ een grote ruimte worden
vrijgemaakt waar de medewerkers van de directie ‘lokale recherche’ werden in onder gebracht.
In de zitting van de politieraad van 25 april 2016, punt 2, werd ingestemd om de huurovereenkomst
betreffende de gelijksvloerse- en kelderverdieping van het pand gelegen Beverlaai 3 te 8500
KORTIJK en 6 parkeerplaatsen op de binnenruimte te beëindigen op 31 december 2016.
-

parkeerplaatsen

In de zitting van de politieraad van 30 mei 2011, punt 5, werd ingestemd met de huurovereenkomst
voor 9 bijkomende parkeerplaatsen, Beverlaai 2A te 8500 KORTRIJK.
Deze parkeerplaatsen werden vooral gebruikt door de personeelsleden van de directie ‘lokale
recherche’.
Aangezien deze personeelsleden verhuisd zijn naar het commissariaat ‘Ter Doenaert’ is er op de site
Beverlaai minder behoefte aan parkeerplaatsen.
Deze 9 bovenbedoelde parkeerplaatsen worden gehuurd aan 30 EUR/maand, niet geïndexeerd en
exclusief BTW wat neer komt op een huidige kostprijs van 4.094,54 EUR per jaar (inclusief BTW en
geïndexeerd).
De politiezone VLAS is vragende partij om de huurovereenkomst inzake de huur van deze 9
parkeerplaatsen stop te zetten.
Overleg met de eigenaar om het contract vroeger te beëindigen, leverde geen resultaat op.
De desbetreffende huurovereenkomst stipuleert over het beëindigen van het contract het volgende:
‘De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een vaste periode van 3 jaar en zal ingaan op 1 juni
2011. Elke partij kan deze overeenkomst enkel beëindigen op het einde van de vaste
huurovereenkomst met een vooropzeg per aangetekend schrijven. De opzegtermijn beloopt 180
dagen. Indien geen opzeg betekend wordt tegen het einde van de overeengekomen termijn, wordt
deze overeenkomst telkens hernieuwd voor eenzelfde nieuwe termijn van drie jaar.’
Indien de politiezone VLAS de hier bovenbedoelde huurovereenkomst wil opzeggen kan zij dit ten
vroegste doen met ingang van 1 juni 2017, dit met een aangetekend schrijven van 180 dagen
voorafgaand, zijnde vóór 1 december 2016.
De politiezone VLAS vraagt de toestemming om de huurovereenkomst inzake de huur van 9
parkeerplaatsen, Beverlaai 2A te 8500 KORTRIJK, te beëindigen.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
3.1.

in te stemmen met het beëindigen van de huurovereenkomst inzake de huur van 9
parkeerplaatsen, Beverlaai 2A, te 8500 KORTRIJK;

3.2.

om deze huurovereenkomst te beëindigen conform de desbetreffende bepalingen;

Budget:
Een verminderde uitgave van 4.094,54 EUR/per jaar

Bijlage:
-

De huurovereenkomst inzake 9 parkeerplaatsen, Beverlaai 2A te 8500 KORTRIJK.
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4.

De jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015. Aktename van
goedkeuring.

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

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 25 april 2016, 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 23 september 2016, punt 10.2.;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 25 april 2016, punt 1, werd ingestemd met de jaar- en
begrotingsrekening van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2015.
De politiezone VLAS mocht een schrijven ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé inzake de
goedkeuring van de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015 in het kader
van het bijzonder specifiek toezicht.
Conform artikel 7 van het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de lokale politie dienen alle door de toezichthoudende overheid getroffen
beslissingen i.v.m. de begroting door het politiecollege te worden meegedeeld aan de politieraad.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
4.1.

kennis te nemen van het schrijven van 8 september 2016 van gouverneur Carl Decaluwé
inzake de goedkeuring van de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS,
dienstjaar 2015 in het kader van het specifiek bijzonder toezicht.
Bijlage:
-

Het desbetreffend schrijven;

5.

Punten tot toevoeging aan de agenda van raadslid Patrick Jolie.

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

5.a.

Aanpak van de malaise in het korps.

De politiezone VLAS mocht volgende vraag tot toevoeging aan de agenda ontvangen van raadslid
Patrick Jolie:
‘Op de politieraad van juni kregen we vanwege de vakorganisaties van de politie van onze PZ Vlas
telkens een duidelijk signaal over de onvrede die heerst in het korps. We kwamen hier over tussen op
de politieraad in juni en rekenden nadien op voldoende overleg en bijsturing om een oplossing te
vinden voor de gestelde problemen. U had hier toen drie maanden de tijd tot de volgende politieraad.
In september bleek echter dat de problemen niet van de baan waren, er was opnieuw een pamflet van
de vakorganisaties die wezen op een malaise in het korps. Om te vermijden dat de voorzitter en de
korpschef dit zouden negeren kwamen hierover tussen toen u naar de orde van de dag wou gaan. De
voorzitter stelde toen dat de besprekingen met de vakbonden in de goede richting evolueerden, u
bevestigde uw belofte om te groeien naar 261 VTE –ondanks het feit dat we toen vreesden dat u de
factuur zou doorschuiven naar de volgende legislatuur-, de korpschef kondigde een aantal wijzigingen
in interventieaanpak en een tevredenheidsenquete voor.
We zijn een maand verder, een maand waarin we aanspoorden te werken aan uitleg, overleg en
eensgezindsheid. We hadden graag vernomen hoever jullie hierin staan.’

Raadslid Patrick Jolie meldt deze vraag dinsdag nog te hebben ingediend, na het BOC. Men gaat van
problemen naar stakingsaanzeggingen. Hij had graag vernomen welke stappen er tot heden zijn gezet
en merkt op dat de voorzitter hier een bemiddelende rol moet hebben.
De voorzitter geeft volgende verduidelijking:
- Het interventiebeleid is aangepast;
- De medewerkerstevredenheidsenquête wordt opgestart van zodra SECUREX daar klaar
voor is en de resultaten worden opgenomen in het jaaractieplan;
- Dan zijn er nog de punten inzake 241 personeelsleden tegenover 261, de statutarisering en
de maatregelen inzake de terreurdreiging;
Er komt een HOC (een hoger overlegcomité) waar voorstellen zullen gedaan worden om uit deze
discussie te geraken.
Nog volgens raadslid Jolie valt het op dat veel mensen het korps verlaten omwille van de sfeer.
De korpschef merkt op dat het verlaten van het korps een constante is. Wat de zone wel minder
aantrekkelijk maakt, is het mobiliteitsprobleem, geen parkeerplaats en het slechte gebouw.
Raadslid Jolie meldt dat de vakorganisaties tot drie maal toe een BOC hebben gevraagd inzake een
risicoanalyse in het kader van de terreurdreiging.
De korpschef verduidelijkt dat de zone nog over geen richtlijnen en criteria beschikte om deze
risicoanalyse te maken. Vanuit het federale niveau heeft men beloofd om deze richtlijnen ter
beschikking te stellen. De preventieadviseur is momenteel bezig een analyse te maken.
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Nog volgens de korpschef is er tussen juni en september heel wat informeel overleg geweest. Men
kan maar een organogram maken als men weet op welke manier men gaat werken. Op het BOC is
het voorgestelde organogram al tweemaal geweigerd, dit speelt ons iedere dag parten.

5.b.

Diverse gewelddelicten in de zomer 2016.

De politiezone VLAS mocht volgend punt tot toevoeging aan de agenda ontvangen van politieraadslid
Patrick Jolie;
‘Naar aanleiding van de vele en diverse geweldsdelicten deze zomer 2016 werd zowel in de Kortrijkse
gemeenteraad als in de zonale politieraad gevraagd overzicht te bezorgen van de feiten. We
ontvingen dit nog steeds niet.
Omdat de burgemeester/voorzitter van het politiecollege het blijkbaar niet opportuun vindt om deze
informatie onmiddellijk vrij te geven, wat ons logisch leek, menen we dat onze vraag uit de vorige
politieraad meer dan terecht is om een bijzondere commissie op te richten die al de geweldsfeiten uit
de ruime zomerperiode kan onderzoeken.
De vraag is ook gesteld vanuit de Kortrijkse gemeenteraad omdat het preventieve luik ook dient
onderzocht te worden.
Omdat het niet zinvol is om vier gelijkaardige commissies op te richten vragen we u om één
onderzoekscommissie op te richten die evenredig naar de politieke vertegenwoordiging is
samengesteld uit de leden van de politieraad en de betrokken gemeenteraden.
De bijzondere commissie kan de analyse maken over de gewelds-, intimidatie- en gerelateerde feiten
van deze zomer en het optreden van politie en overheidsdiensten voor, tijdens en na, de feiten. Zij
kan deze ook zonder enige belemmering en onbeperkt onderzoeken.
Alle ambtenaren, betrokkenen en politiek verantwoordelijken kunnen gehoord worden en worden
gevraagd alle informatie ter beschikking te stellen of aan te brengen. De bijzondere commissie kan de
analyse maken over de gewelds-, intimidatie- en gerelateerde feiten van deze zomer en het optreden
van politie en overheidsdienste voor, tijdens en na, de feiten. Zij zal haar gemeenschappelijk rapport
en de bijhorende adviezen voorleggen op alle betrokken raden.
Wij vragen u hiertoe de nodige stappen te zetten.’
Raadslid Patrick Jolie verduidelijkt dat de feiten van deze zomer ‘nooit gezien’ waren.
Raadslid Bert Herrewyn verwijst naar de feiten die zich in de periode 2011-2012 hebben afgespeeld
rond de Da Shake. Dit staat in schril contrast met de feiten die zich nu afspelen. Men heeft
maatregelen genomen en dit in de juiste proportionaliteit.
Raadslid Wouter Allijns merkt op dat er al twee maal uitvoerig over deze feiten werd gedebatteerd en
er zijn duidelijke maatregelen genomen. Op deze debatten waren zowel de meerderheid als de
minderheid aanwezig. De gevraagde bijzondere commissie, die raadslid Jolie voorstelt is niet wettelijk
voorzien.
Volgens raadslid Steve Vanneste moet het uitwijzingsbeleid toegepast worden. Hij vraagt om goed
samen te werken met de diensten uit Brussel zo niet, zullen voortdurend dezelfde feiten gebeuren.
De voorzitter geeft een overzicht van de feiten die plaats gevonden hebben.
Raadslid Jolie vraagt het volgende:
- Wie, waar en wanneer geïntervenieerd heeft. Hij heeft vernomen dat de
politiepersoneelsleden niet gesteund werden.
- Waarom zijn er maar 16 plaats verboden ?
De voorzitter verduidelijkt dat er voldoende bewijzen moeten zijn vooraleer iemand een plaats verbod
kan opgelegd worden.
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Raadslid Steve Vanneste steunt het voorstel om een taskforce op te richten.
Er wordt niet ingegaan op de vraag om een bijzondere onderzoekscommissie op te richten.

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

De raad hoort,
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt hoe het staat met de oprichting van een bijzonder bijstandsteam.
Er zou een overleg zijn met de centrumsteden.
De voorzitter verduidelijkt dat dit overleg op 25 oktober zal plaats vinden.
Raadslid Steve Vanneste dankt de secretaris voor de analyse die hij heeft mogen ontvangen van het
gebouw van HOWEST naar aanleiding van de aankoop van dit gebouw door de zone.
Hij vraagt waarom er toch gekozen werd voor een nieuw te bouwen politiecommissariaat alhoewel de
analyse van het gebouw positief was.
De voorzitter verduidelijkt dat alle vier de kandidaten gekozen hebben voor een nieuwbouw, dit staat
ook te lezen in het gunningsverslag.
De voorzitter belooft de desbetreffende documenten daaromtrent te zullen bezorgen.
Raadslid Hilde Verduyn meldt dat er op de parking van de tennisclub ‘de Wikings’ een container staat
en niemand weet vanwaar deze container komt. Kan dit eens nagegaan worden ?
De korpschef belooft dit te laten bekijken.
Raadslid Patrick Jolie meldt dat er heel veel vrachtwagens langdurig geparkeerd staan in de
Industrielaan te Heule. De mensen maken zich zorgen dat daar ongevallen zullen gebeuren. Kan dit
eens nagegaan worden.
De korpschef belooft dit te zullen nagaan.

Besloten zitting 24 oktober 2016

6.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.
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Goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 28 november 2016.

De secretaris,
Annelies Verplaetse

De voorzitter,
Vincent Van Quickenborne
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