ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 25 april 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 21 maart 2016.
1.
2.
3.

4.

De jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015. Instemmen.
Einde huurovereenkomst pand, gelijkvloerse- en kelderverdieping. Instemmen.
Ontwikkeling en levering van een conceptuele ‘blackbox’ voor de ondersteuning van de integrale
digitale werking van de politiezone VLAS. Vast stellen van de voorwaarden en bepalen van de wijze
van gunnen.
Opdrachtbrief mandaat korpschef politiezone VLAS. Vaststellen.
Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting:
5.
6.

Valorisatie voorafgaande dienstjaren van een aantal personeelsleden. Instemmen.
Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/01. Benoemen en
gemotiveerde voordracht.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 25 april 2016

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

Het verslag van de zitting van de politieraad van 21 maart 2016, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

De zitting eindigt om 19.45u.

Verslag zitting politieraad van 25 april 2016

2

Openbare zitting 25 april 2016

1.

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

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

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie, meer bepaald art. 66, 67 en 68;
de synthesetabel van de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening 2015;
de nota van de korpschef van 1 april 2015 met kenmerk ST/BLD/VEA/1619/2016;
De beslissing van het politiecollege van 8 april 2016, punt 1;

-

Beschrijving:
In de synthesetabel bevinden zich de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening van het
dienstjaar 2015.

Conclusie resultaat gewone dienst 2015:
-

Er is een overschot van 922.741 EUR op het resultaat van het dienstjaar en dit de eerste maal
sedert 5 jaar

-

Dit overschot wordt enerzijds gerealiseerd door de eenmalige ontvangsten van de regularisatie van
het verkeersveiligheidsfonds (276.365 EUR) van 2009 en 2010 en door de stijging van de
gemeentelijke toelagen (311.963 EUR) met 2%. Mochten beide wegvallen was er echter nog steeds
een overschot van 334.413 EUR

-

o

De gemeentelijke toelagen zijn met 2% gestegen voor de financiering van de gestegen
patronale pensioenbijdrage (+333.302 EUR) en voor de financiering van het toekomstig
politiegebouw

o

De federale toelagen zijn niet geïndexeerd met 2% tegenover 2014; er was zelfs een
desindexering van 116.840 EUR.
Anderzijds wordt dit overschot gerealiseerd door besparingen in de personeels- en werkingskosten:
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-

o

De personeelskosten zijn onder controle (door beperken overuren, minder
Calogpersoneelsleden en de indexsprong) en zijn gedaald tegenover 2014 niettegenstaande
de gestegen patronale pensioenbijdragen van 333.302 EUR.

o

Er is een strenge discipline op de werkingskosten want niettegenstaande eenmalige grote
kosten voor de trajectbegeleiding en de studiekosten voor de bouw van het PC3H van
220.000 EUR zijn deze toch maar met 46.599 EUR gestegen tegenover de rekening van
2014

o

Er werden voor 90.000 EUR recurrente besparingen in de werkingskosten gerealiseerd door
meer zelf uit te voeren, betere prijzen te bedingen en minder te bestellen maar deze
besparingen zitten nu wel aan de limiet
Het overschot van 922.741 EUR op het eigen dienstjaar is een goede basis voor de toekomstige
financiering van de lening het nieuw politiegebouw

Conclusie resultaat buitengewone dienst 2015:
-

In 2014 werd er 1,168 mio EUR geïnvesteerd waarvan 1,175 mio EUR geleend werd. Hiervan was
775.000 EUR voor de eerste schijf van de aankoop van de site PC3H

-

In 2015 werd er 457.451 EUR geïnvesteerd waarbij er voor 1.125.000 EUR geleend werd. Het
restant wordt gebruikt voor de investeringen in 2016 te betalen.
Momenteel is er dan ook een overschot op de buitengewone dienst van 1.095.086 EUR waarvan
403.232 EUR overschot van de verschillende vorige dienstjaren.

De bijzondere rekenplichtige heeft ter zitting een toelichting inzake deze jaar- en begrotingsrekening van de
politiezone VLAS voor het dienstjaar 2015.
Gehoord de vragen en opmerkingen van de raadsleden Alain Cnudde, Wouter Allijns, Maarten Seynaeve en
Carol Leleu.
Gehoord de antwoorden van de voorzitter, de korpschef en de bijzondere rekenplichtige.
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de jaar- en begrotingsrekening
van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015.
In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk
over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over
1,5 stemmen.
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming inzake het vaststellen van de jaar- en begrotingsrekening
van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015, waarvan de uitslag luidt als volgt:
87,8333 ja - stemmen
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
1.1.

om de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2015, als volgt vast
te stellen:
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GEWONE
DIENST
1.

2.

Vastgestelde rechten ten voordele van de zone
Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen

Netto vastgestelde rechten
Vastgelegde uitgaven

=
-

ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT
POSITIEF ===>

=

Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen

ALGEMEEN BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT
POSITIEF ===>

3.

-

Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen

Naar het volgend dienstjaar over te dragen
vastleggingen

25.589.700,09
0,00

BUITENGEWONE
DIENST

-

25.589.700,09 = 1.620.203,50
23.577.632,17 525.117,09

=
2.012.067,92

-

25.589.700,09
23.355.007,42

=

1.095.086,41

-

=

1.620.203,50
199.131,11

=
2.234.692,67

-

1.620.203,50
0,00

23.577.632,17
23.355.007,42

1.421.072,39

-

525.117,09
199.131,11

222.624,75 =

325.985,98

1.2.

dat de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2015, binnen de gestelde
termijnen zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid;

2.

Einde huurovereenkomst pand, gelijkvloerse- en kelderverdieping. Instemmen.

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

De beslissing van de politieraad van 26 oktober 2009, punt 2;
De beslissing van de politieraad van 30 mei 2011, punt 5;
De nota van de korpschef van 31 maart 2016 met kenmerk ST/BLD/VEA/1489/2016;
De beslissing van het politiecollege van 8 april 2016, punt 8.1. en 8.2.;

Beschrijving:
-

Huidige situatie

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

Momenteel bevinden de diensten van de directie ‘lokale recherche’ zich in het eerst vermelde pand.
De diensten van de directie ‘logistiek’ en een aantal personeelsleden van de directie ‘wijkwerking’ zijn
gehuisvest in het bovenvermelde bedrijfsgebouw.
De loods wordt vooral gebruikt als stapel- en parkeerruimte.
In de zitting van de politieraad van 30 mei 2011, punt 5, werd ingestemd met de huur van 9 bijkomende
parkeerplaatsen Beverlaai 2A te 8500 KORTRIJK.
-

Change

Omwille van het samenvoegen van een aantal secretariaten, het meer efficiënt invullen van een aantal grote
bureau ruimtes, het meer digitaal werken waardoor minder bureaukasten nodig zijn…kan er in het
commissariaat ‘Ter Doenaert’ een grote ruimte worden vrijgemaakt waar de medewerkers van de directie
‘lokale recherche’ kunnen in onder gebracht worden.
Door de overheveling van de medewerkers van de ‘lokale recherche’ naar het commissariaat ‘Ter Doenaert’
zal enerzijds de samenwerking met de medewerkers van de directie ‘politiezorg, als partner in de nieuwe
visie om proactief te gaan werken structureel ingeplant worden aangezien de personeelsleden van de
directie ‘politiezorg’ zich reeds in het commissariaat ‘Ter Doenaert’ bevinden.
Anderzijds bevinden ook de medewerkers van het LIK zich in het commissariaat ‘Ter Doenaert’ wat een niet
onmiskenbaar voordeel biedt op het vlak van interactie.
Het overhevelen van de medewerkers van de directie ‘lokale recherche’ naar de burelen in het
commissariaat ‘Ter Doenaert’ zorgt ervoor dat de politiezone VLAS de gelijksvloerse- en kelderverdieping
van het pand gelegen in de Beverlaai 3 te 8500 KORTRIJK, niet meer nodig heeft.
-

Beëindigen huurovereenkomst

In de zitting van de politieraad van 26 oktober 2009, punt 2, werd ingestemd met het afsluiten van een aantal
huurovereenkomsten, onder meer voor het pand, gelijkvloerse en kelderverdieping, Beverlaai 3 te 8500
Kortrijk.
Deze huurovereenkomst trad in voege op 1 januari 2010 en eindigde op 31 december 2013 (maar werd
stilzwijgend verlengd). De jaarlijks geïndexeerde huurprijs bedraagt 67.875,00 EUR. Tevens diende er op
een geblokkeerde rekening een waarborg van 16.968,75 EUR te worden gestort.
De politiezone VLAS opteert er voor om de hier bovenvermelde huurovereenkomst op te zeggen conform de
vermelde voorschriften ‘Na deze periode van 3 jaar wordt het contract telkens opnieuw met een periode van
1 jaar stilzwijgend verlengd. De huurder en de verhuurder hebben het recht een einde te stellen aan de
huurovereenkomst op het einde van de driejaarlijkse periode mits een vooropzeg van zes maanden en dit
per aangetekend schrijven. Na de driejaarlijkse periode is de huur zowel door huurder als verhuurder
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opzegbaar na iedere jaarlijkse periode mits een vooropzeg van zes maanden en dit per aangetekend
schrijven.
Indien de politiezone VLAS de huurovereenkomst wil beëindigen op 31 december 2016, dient zij vóór
30 juni 2016 een aangetekend schrijven te richten aan de verhuurder.
-

Parkeerplaatsen

Aangezien de ongeveer 25 personeelsleden van de directie ‘lokale recherche’ naar het commissariaat ‘Ter
Doenaert’ verhuizen zal er op de site Beverlaai minder behoefte zijn aan parkeerplaatsen.
In de zitting van de politieraad van 30 mei 2011, punt 5, werd ingestemd met het aangaan van een
huurovereenkomst voor 9 bijkomende parkeerplaatsen gelegen Beverlaai 2A te 8500 KORTRIJK.
Deze parkeerplaatsen worden gehuurd voor de prijs van 30 EUR per parkeerplaats, exclusief BTW.
De huurovereenkomst stipuleert 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 in principe
niet doen vóór 1 juni 2017, met een aangetekend schrijven van 180 dagen voorafgaand zijnde, vóór 1
december 2016.
Het politiecollege heeft in haar zitting van 8 april 2016, punt 8.1. haar toestemming gegeven om te mogen
onderhandelen met de verhuurder zodat de huurovereenkomst van deze 9 parkeerplaatsen vroeger kan
opgezegd worden.
-

Budgettair

-

Het beëindigen van de bovenbedoelde huurovereenkomst betekent een besparing van 67.950,52
EUR per jaar (niet-geïndexeerd bedrag), is nu reeds 75.942,17 EUR per jaar (geïndexeerd);
Een teruggave van de waarborg: 16.968,75 EUR
Het niet meer verder huren van de 9 bijkomende parkeerplaatsen: 3.920, 40 EUR per jaar (nietgeïndexeerd en ), is nu reeds 4.094,54 EUR per jaar (geïndexeerd);
TOTAAL: 80.036,71 EUR per jaar én een eenmalige teruggave van de borg.

-

Gehoord de vragen van de raadsleden Pieter Soens en Maarten Seynaeve;
Gehoord het antwoord van de korpschef;

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
2.1.

Akkoord te gaan met het beëindigen van de huurovereenkomst van het pand, gelijkvloerse en
kelderverdieping, gelegen Beverlaai 3 te 8500 KORTRIJK, op 31 december 2016;

2.2.

Deze huurovereenkomst te beëindigen conform de desbetreffende bepalingen;

Bijlagen:
-

de huurovereenkomst inzake het pand, gelijkvloerse en kelderverdieping, Beverlaai 3 te 8500
KORTRIJK;
de huurovereenkomst inzake 9 bijkomende parkeerplaatsen, Beverlaai 2A te 8500 KORTRIJK;
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3.

Ontwikkeling en levering van een conceptuele ‘blackbox’ voor de ondersteuning van de
integrale digitale werking van de politiezone VLAS. Vast stellen van de voorwaarden en
bepalen van de wijze van gunnen.

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

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 23 juni 2014, punt 2;
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen;
Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
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 korpschef van 31 maart 2016 met kenmerk ST/BLD/VEA/1610/2016;
De beslissing van het politiecollege van 8 april 2016, punt 9.1.;

Beschrijving:
Situatieschets 2016 – 2018
-

Evolutie op korte termijn

De politiezone Vlas betrekt vanaf medio 2018 een nieuw politiekantoor gelegen in de Renaat de Rudderlaan
Kortrijk (toekomstig Minister de Taeyelaan Kortrijk). De plannen hiervoor moeten heel concreet zijn
uitgewerkt tegen het najaar 2016.
Ter voorbereiding van deze ‘verhuis’ werd en wordt de integrale organisatie tegen het licht gehouden met
het oog op een logische optimalisering richting ‘nieuwe werking in een nieuwe omgeving’.
In grote lijnen komt het erop neer dat er naar een tweeledige organisatie zal worden en wordt gemigreerd
met een front- en een backoffice. Dit gegeven determineert in bijzondere mate zowel de opbouw en indeling
van het gebouw als de interne werkverhoudingen. De operationele frontoffice wordt maximaal ondersteund
door een administratieve backoffice.
Afstemming op het (steeds) (ver)nieuwe(nde) interventiebeleid
De kern van dat nieuw beleid bestaat erin dat de reactieve interventieploegen (noodoproepen via 101)
worden aangestuurd van uit het Communicatie en InformatieCentrum West-Vlaanderen (CIWES in regie van
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de federale politie – Brugge); alle andere ploegen hebben intrinsiek een proactieve opdracht die wordt
aangestuurd vanuit de (actuele) zonale dispatching in Kortrijk.
Heel concreet houdt dit in dat, inzake de dispatching, de focus is verlegd van een primordiale aansturing
van àlle ploegen op het terrein naar een ‘kijkkamer’ waar alle devices worden gemonitored die op dat
ogenblijk informatie kunnen genereren ten behoeve van de proactieve ploegen. Alle (zoveel mogelijk)
informatie die daaruit kan worden gegenereerd, is dienstig om de ploegen op het terrein actief te oriënteren
naar een nieuwe operationele context of hen te ondersteunen bij de uitvoering van een operationele taak.
Afstemming op de (verdere) digitalisering van de organisatie
Het is immers zo dat, tegelijk met de invoering van het nieuwe interventiebeleid, gekoppeld aan het ontwerp
van een nieuw gebouw, de organisatie zo ver mogelijk wordt ‘gedigitaliseerd’.
Op heden betekent dit ((nog) in hoofdzaak) dat de informatieflow voor de aanvang van de dienst en de
rapportering na de dienst gebeurt via digitale weg. In deze stand van zaken ligt de focus op de briefings voor
de aansturing van en de rapportering door de operationele entiteiten; hiervoor wordt de briefingroom
gebruikt. De rapportering kan al gedeeltelijk worden uitgevoerd vanuit de nieuwste ‘mobiele kantoren’
(dienstvoertuigen uitgerust met alle applicaties zoals op desktop).
Naar de toekomst toe is het de bedoeling om de – gewenst integrale - organisatie te laten migreren van een
‘desktop-format’ naar een ‘laptop-omgeving’ die verder is gekoppeld aan op het terrein bruikbare (hand- en
pocketformaat) mobiele devices die in staat zijn alle digitale berichtgeving te versturen en te ontvangen.
Hierbij moet eveneens rekening worden gehouden met de evolutie die in ontwikkeling is aan de zuiver
politionele (radiofonie) zijde onder impuls van de N.V. ASTRID. Niettemin zal steeds (meer) de behoefte
bestaan om vol in te zetten op het gebruik van ‘common technology in het reguliere netwerk’ buiten het
gesloten politionele (ASTRID)netwerk.
Het spreekt voor zich dat de kennis over de mogelijkheden tot geïntegreerde en digitalisering op
netwerkniveau in 2016 geen eindpunt kent; wel integendeel zijn bijzonder vele actoren in het operationele
veld permanent aan het innoveren, zodat er moet worden uitgegaan van een toekomst met onvoorspelbare,
i.e. ongelimiteerde, mogelijkheden. Hierop moet de politieorganisatie in verandering en het nieuw gebouw in
ontwerp permanent kunnen worden afgestemd, niet alleen bij de opbouw ervan, maar vooral na de
effectieve realisatie ervan.
In een afzonderlijk bestek wordt de migratie van desk naar mobiel werken voorbereid, waarbij de inhoud
vooral is gericht op het niveau van individuele enduser. Het spreekt voor zich dat de synergie met huidig
bestek moet worden bekeken en bewaakt in de fase van de uitvoering.
Voor de toekomst zal de nadruk vooral liggen op geïntegreerde “slimme software”. Waar tot op heden de
nadruk ligt, en dit onder invloed van de stand van de technologie, op de reactieve visualisering van situaties
(monitoring), staat de toekomstige technologie klaar om vanuit ‘metadata’ via de ‘algoritmische analyses’ te
komen tot autodetectie tot op het niveau van de enduserhardware. Bijgevolg is het de bedoeling om – vooral
voor de lange termijn - te kunnen beschikken over een blackbox die in staat is om permanent mee te
evolueren met de softwareontwikkelingen die moeten toelaten om een gediversifieerde of gepersonaliseerde
aansturing te doen in de verschillende locaties in het nieuwe gebouw en outdoor tot op persoonlijk deviceniveau.
Afstemming op de ontwerpen van de DBM-bieders van het politiegebouw
Heel in het bijzonder, maar niet limitatief, moet aandacht worden besteed aan volgende ruimtes die in het
nieuwe ontwerp ‘casco’ zullen zijn opgenomen, met name:
-

De dispatching/DMR ‘digitale monitoring room’
De crisis/commandoroom
De briefingroom
De vergaderzaal/vergaderzalen.

De opdracht
De bedoeling van de opdrachtgever (politiezone VLAS) bestaat erin om in het nieuwe gebouw (realisatie
tegen september 2018) een aantal fysieke ruimten (casco) te (laten) voorzien die toelaten om een ‘state of
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the art’ omgeving op te bouwen voor bovenstaande functionaliteiten. De effectieve ‘materiële’ invulling ervan,
wordt – om redenen van specificiteit van de omgeving – verder uitgewerkt in een afzonderlijke opdracht,
losstaand van de gunning van de DBM-opdracht voor het creëren van een gebouw PC3H.
In deze opdracht wordt van de bieder een voorstel verwacht tot:
het ontwerpen (Design) van een “blackbox” die toelaat om:
o
De integrale ondersteuning te realiseren van de visualisering en verspreiding van alle
mogelijke technologieën die de ‘operationele beeldvorming en communicatie’ intern en
extern verzekeren
o
De transitie te maken tussen de huidige werking op basis van de actuele hard- en
software
o
De migratie te maken naar een nieuwe DMR met de functionaliteiten hierna
omschreven
o
De integratie te voorzien tussen de diverse ‘lokalen’ en functionaliteiten inclusief de
expliciet omschreven functionaliteiten
o
De integratie te verzekeren tussen voornoemde geïntegreerde werking tussen deze
lokalen/functionaliteiten en de outdoor ter beschikking te stellen ‘devices’ tot op het
niveau voertuig en/of individu
het realiseren van deze blackbox (Build) en hierbij:
o
de uitbouw te oriënteren en ondersteunen van de hiervoor bedoelde lokalen en
functionaliteiten die zijn voorzien in het nieuw gebouw

de dispatching/DMR ‘digitale monitoring room’

de crisis/commandoroom

de briefingroom

de vergaderzaal/vergaderzalen,
o
waarbij in het bijzonder ook aandacht wordt gevraagd voor de aspecten van de
welzijnswetgeving, zoals:

ergonomie

welzijn

visueel comfort

…
het verzekeren van de continuïteit (Maintain) van de blackbox die de relais is voor het operationeel
functioneren van alle devices indoor de lokalen hiervoor beschreven en ter
beschikking van de
personeelsleden outdoor.
-

Voor het ontwikkelen en leveren van bovendedoelde ‘blackbox’ werd door de politiezone VLAS een bestek
uitgeschreven met kenmerk Blackbox/2016, gevoegd in bijlage van deze nota.
Het geraamde bedrag is niet hoger dan het bedrag bedoeld in artikel 26,§1,1°a van de wet op de
overheidsopdrachten van 15 juni 2006.
De kostprijs van deze opdracht kan betaald worden met de kredieten die voorzien zijn op het
begrotingsartikel 330/742-53 van het dienstjaar 2016.
Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om volgende firma’s aan te schrijven om een offerte in te
dienen:
BARCO
Contact: Cris Tanghe, President Kennedypark 35 te 8500 Kortrijk, Belgium
RTS
Contact: Ronald Supply, Paddevijverstraat 56A te 8900 IEPER
FABRICOM – Engie (Braine l’alleud)
Contact : Severine Bortoluzzi, Chaussée du Tubize 489 te 1420 BRAINE-l’ALLEUD
SAIT – Securitas
Contact : Miguel Delacroix, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 BRUSSEL

Verslag zitting politieraad van 25 april 2016

10

Gehoord de toelichting van de korpschef inzake het concept van de blackbox;
Gehoord de vragen van de raadsleden Patrick Jolie en Pieter Soens;
Gehoord het antwoord van de korpschef;

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
3.1.

om in te stemmen met de voorwaarden inzake de ontwikkeling en levering van een conceptuele
‘blackbox’ ter ondersteuning van de integrale digitale werking van de politiezone, zoals omschreven
in het bestek met kenmerk Blackbox/2016;

3.2.

om als wijze van gunnen een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vast te stellen
conform artikel 26,§1,1°a van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006;

Budget:
Het geraamde bedrag is niet hoger dan het bedrag bedoeld in artikel 26,§1,1°a van de wet op de
overheidsopdrachten van 15 juni 2006.
Politiebegroting 2016 – artikelnummer: 330/742-53.

Bijlagen:

-

Het bestek van 31 maart 2016 inzake de ontwikkeling en levering van een conceptuele ‘blackbox’ ter
ondersteuning van de integrale digitale werking van de politiezone;
Bijlage 1: meer gedetailleerde toelichting;
Bijlage 2 en 3: de huidige en toekomstige dispatching;

4.

Opdrachtbrief mandaat korpschef politiezone VLAS. Vaststellen.

-

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

Referenties:
-

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus;
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-

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, meer bepaald artikel 72;
het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, meer bepaald artikel VII.III.39;
de beslissing van het politiecollege van 8 april 2016, punt 4.1.;

-

Beschrijving:
Er wordt van een korpschef van een lokale politiezone verwacht dat hij een opdracht opstelt. In deze
opdrachtbrief vervat hij de te bereiken doelstelling van zijn mandaat.
Artikel VII.III.39 van het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten bepaalt dat de politieraad de opdrachtbrief van de korpschef van de lokale
politie vaststelt.
Op vraag van raadslid Patrick Jolie geeft de korpschef een toelichting inzake deze opdrachtbrief.
Raadslid Patrick Jolie vraagt aan de korpschef of hij iets gaat doen met de aangrijpingspunten uit de audit.
De korpschef antwoordt dat de audit in zijn integraliteit opgenomen wordt bij iedere beeldvorming.
Raadslid Patrick Jolie merkt op niets te vinden in deze opdrachtbrief inzake ‘leiderschapsstijl’. Hij vraagt of
de korpschef zijn leiderschapsstijl kan samenvatten.
De korpschef antwoordt dat hij dit aan de vraagsteller overlaat.

De politieraad beslist:
4.1.

de opdrachtbrief van korpschef Rino Defoor, zoals gevoegd in bijlage, vast te stellen;

Bijlage:
-

de opdrachtbrief van korpschef Rino Defoor van 4 april 2016

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie,
Carol Leleu, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Catherine Matthieu, Marleen Messely,
Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne
Vandendriessche en Hilde Verduyn.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd:
Lid van rechtswege: Francis Benoit
Raadslid: Axel Weydts
Afwezig:
Raadslid: Steve Vanneste
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Raadslid Hilde Verduyn merkt op dat ze langs de Kuurnsesteenweg regelmatig fietsers opmerkt zonder
fietsverlichting. Ze heeft er weet van dat er sensibiliseringscampagnes gevoerd worden en vraagt zich af wat
de resultaten daarvan zijn en waarom er toch nog altijd zoveel fietsers zijn die zonder fietsverlichting rijden.
De korpschef verduidelijkt dat er permanent aandacht is voor het aansteken van de fietsverlichting ook via
de verkeersklassen. Hij gelooft minder in preventieve campagnes.
Raadslid Patrick Jolie verduidelijkt dat men straks in de besloten zitting zal overgaan tot het benoemen van
een aantal personeelsleden. Hij is de mening toegedaan dat er een structureel probleem van onderbezetting
is in het korps en vraagt wat de visie daaromtrent is.
De korpschef stelt dat er vacatures zijn maar dat het niet evident is om aanwervingen te doen. De zone
streeft er permanent naar om met 241 personeelsleden te zijn en het zou een mooi statement zijn indien we
straks kunnen overgaan tot de nodige aanwervingen.
Volgens de voorzitter zal het probleem straks opgelost zijn. Het is vanuit de federale overheid dat er niet
voldoende aanbod is.
Met de nieuwe legislatuur is de bezetting van de zone structureel onder het aantal van 241 personeelsleden
en nu vraagt men ons om dit op te lossen. Hij wenst de personeelsleden alvast veel succes toe maar wil
toch een vinger opsteken inzake het streven naar een structurele onderbezetting.
Raadslid Jeroen Dujardin meldt veel positieve berichten te hebben ontvangen inzake de aanpak van
fietsendiefstallen. Toch doen er zich momenteel veel fietsendiefstallen voor aan de KUBOX te Kuurne. Is het
mogelijk om daar de verplaatsbare camera te plaatsen ?
De korpschef wil dit bekijken maar wijst er op dat de aanpak van fietsendiefstal niet evident is.

Besloten zitting 25 april 2016

5.

Valorisatie voorafgaande dienstjaren van een aantal personeelsleden. Instemmen.

6.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/01. Benoemen en
gemotiveerde voordracht.

6.a.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/01. Benoemen.

6.b.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/01. Gemotiveerde
voordracht.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 20 juni 2016.

De secretaris,
Annelies Verplaetse
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De voorzitter,
Vincent Van Quickenborne
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