ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 26 september 2016 van 19u. tot 20.20u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 20 juni 2016.
1.

2.
3.
4.

Project PC3H.
a. Voorstelling van het nieuwbouwproject.
b. Addendum aan de aankoopakte. Instemmen.
Eerste begrotingswijziging politiezone VLAS, dienstjaar 2016. Instemmen.
Aankoop via het federaal raamcontract van 50-ASTRID-radiotoestellen ter vervanging van
toestellen met slijtage of defecte toestellen. Instemmen.
Aankopen en opleiding met de middelen uit het Impulsfonds. Instemmen.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke
partijstelling door de politiezone VLAS.
Terugvorderen van diverse kosten. Vraag tot machtiging om schade terug te vorderen voor de
bevoegde rechtbank.
Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met
betrekking tot het vast weddegedeelte.
Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met
betrekking tot het extra-wettelijk weddegedeelte.
Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met
betrekking tot het vast weddegedeelte.
Het aanduiden van een personeelslid in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/03.
Benoemen.
Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.
Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 26 september 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, Patrick
Jolie, Carol Leleu, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Catherine Matthieu, Marleen
Messely, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Steve Vanneste, Arne
Vandendriessche en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Francis Rodenbach en Hilde Verduyn

Het verslag van de zitting van de politieraad van 20 juni 2016, wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.

Aan het begin van de zitting van de politieraad werd een pamflet verspreid door de
vakbondsorganisatie NSPV.
Raadslid Patrick Jolie vraagt om niet zomaar over te gaan tot de orde van de dag maar gehoor te
hebben voor deze publieke actie.
Hij komt uitvoerig terug op het pamflet dat in juni reeds werd afgegeven door de vakorganisaties.
Daarbij haalt hij een aantal elementen aan die hij verder becommentarieert.

Verder merkt hij nog op dat we zouden evolueren naar een regionale aanpak maar we evolueren in de
andere richting.
CD&V maakt zich ernstig zorgen over de werking van de zone.
De rellen die zich voorgedaan hebben eind augustus zijn ongekend en ongehoord. Men bevestigt
raadslid Jolie de afbouw van de wijkwerking en vraagt om meer preventief te werken.
De vraag stelt zich of de rellen van eind augustus hadden kunnen voorkomen worden.
CD&V vraagt een analyse van de feiten die zich toen hebben voorgedaan. Uit deze analyse zullen we
kunnen leren en de gepaste maatregelen nemen. Men vraagt om een commissie op te richten om de
feiten te onderzoeken.
Camera’s plaatsen is makkelijk maar raadslid Jolie hamert op het menselijk contact.
Er is nood aan een regionale, integrale, preventieve en multidisciplinaire aanpak van de huidige
veiligheidsproblemen. Maar dit vraagt voldoende personeelsleden.
Op de vraag van de vakorganisaties om met 261 te kunnen werken heeft de voorzitter daaromtrent
beloftes gedaan. CD&V vraagt om deze beloftes niet door te schuiven naar de volgende legislatuur.
CD&V is voorstander van ‘change’ en veranderingen die succesvol zijn. Maar de manier waarop
sommige wijzigingen werden doorgevoerd zorgen voor een malaise in het korps.
Volgens CD&V ligt de oorzaak in de leiderschapsstijl van de korpschef en men vraagt de voorzitter om
deze aan te pakken.
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CD&V vraagt nog om het organogram bij te sturen en steunt de intentie om een korps te hebben met
261 personeelsleden.

Raadslid Steve Vanneste vraagt wat de reactie is van het politiecollege indien er voor de tweede maal
een actie gevoerd wordt door de vakbonden. Dit is duidelijk een signaal dat de situatie precair is. Hij
vraagt om een tevredenheidsenquête te laten doorgaan op anonieme basis zodat er een beeld kan
geschetst worden van wat er gaande is. Hij vraagt of het nog steeds onbespreekbaar is dat het korps
met 261 personeelsleden zou werken. Hij betreurt dit enorm aangezien er anderzijds heel wat
middelen vrijgemaakt worden voor camera’s.
Hij heeft vernomen dat er té weinig personeelsleden zijn om de camerabeelden op te volgen.
De voorzitter antwoordt als volgt:
-

De audit was vernietigend voor de werking van de zone met een lange lijst van disfuncties;
Er werd een nieuwe korpschef aangeduid die het voorbije anderhalf jaar keihard gewerkt
heeft. Er wordt ingezet op effectiviteit, dit is een andere mentaliteit;
De voorzitter gaat wél naar het BOC en op tal van punten heeft men elkaar gevonden en gaan
de gesprekken in de goede richting. Er is heel wat overleg ook informeel;
Het interventiebeleid wordt aangepast en de wijzigingen worden in de volgende zitting van het
BOC besproken;
Het organogram werd voorgesteld op het BOC en de leden bekijken dit op een positieve
manier;
De tevredenheidsenquête gaan we dit jaar opnieuw doen;
Het dossier van de gebouwenproblematiek dat al 20 jaar op tafel ligt zal eindelijk gerealiseerd
worden;
De begrotingscijfers zijn positief;
Er werden zware sancties opgelegd aan de relschoppers van eind augustus. Dit incident
oplossen met straathoekwerkers is naïef;
Uiteraard wil de zone samenwerken met andere zones en er wordt goed samengewerkt;
Er is geen personeelstekort om de camerabeelden te bekijken;
De zone wordt gefinancierd voor 241 personeelsleden. De zone begroot 241 personeelsleden
en de toezichthoudende overheid keurt dit goed. Rekening houdend met de kost van het
gebouw is de voorzitter akkoord om met de structurele overschotten bijkomend personeel aan
te werven;

Volgens raadslid Patrick Jolie worden de gesprekken op de zitting van het BOC door de aanwezigen
anders gepercipieerd, hij heeft andere zaken vernomen dan aangehaald door de voorzitter.
Hij vindt het positief dat er een tevredenheidsenquête komt. Hij vraagt om in het korps een
aanspreekpunt te hebben voor personeelsleden op het vlak van psycho sociale risico’s.
Hij is verheugd dat het organogram wordt aangepast want mensen willen weten aan wie te
rapporteren en bij wie ze terecht kunnen. Ook omringende diensten maken deze opmerking.
Wat de rellen van eind augustus betreft vraagt raadslid Jolie om een preventief en informatief luik bij
de aanpak. De mensen in het korps krijgen momenteel de ruimte niet om de nieuwe evoluties in kaart
te brengen. Men zou informatie kunnen krijgen vanuit de wijkwerking maar deze is zogoed als
afgeschaft. Zaken hadden een stuk kunnen voorkomen worden, had men de situatie in een vroeger
stadium ingezien.
Op bepaalde momenten werkt men in de zone met minder dan 241 personeelsleden. Er zijn heel wat
langdurig zieke personeelsleden, dit baart zorgen.

Volgens raadslid Steve Vanneste kiest de zone ervoor om met 241 personeelsleden te werken omdat
men maar voor dit aantal gefinancierd wordt. Het hangt er van af waar men zijn prioriteiten stelt.
Mocht men toch beslissen om met 261 personeelsleden te werken dan vraagt raadslid Vanneste om
een speciaal team op te richten voor het opsporen van illegalen in de stad.
Raadslid Vanneste vraagt een aparte zitting inzake het veiligheidsbeleid in de stad.
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Raadslid Jeroen Dujardin betreurt dat zaken in de gemeenteraad van Kortrijk worden besproken die
beter in de politieraad zouden besproken worden. Hij vraagt of het contact- en plaats verbod de enige
maatregel is die aan de relschoppers werd opgelegd en hoe deze maatregelen worden opgevolgd.
Hij vindt het positief dat er een tevredenheidsenquête zal doorgaan en vraagt de resultaten van de
vorige enquête.
De voorzitter antwoordt dat de secretaris de resultaten van de tevredenheidsenquête van vorig jaar zal
bezorgen.
Wat het contact- en plaats verbod betreft wordt dit gehandhaafd door de politiediensten en de
camera’s. Indien men het verbod overtreedt krijgt men een boete van 350 EUR en een opsluiting van
maximum 24u.
Raadslid Jolie vraagt aan de korpschef of hij de bezorgdheden van de personeelsleden erkent en
daarom het organogram aanpast.
De korpschef verduidelijkt dat de vorige keer toen een pamflet werd uitgedeeld, dit daags nadien werd
besproken op het BOC. Ook tijdens de zomer is er een acht uur durend informeel overleg geweest. Er
werd toen naar een organogram gevraagd en daar is tijdens het verlof hard aan gewerkt. In dit overleg
werd ook duidelijk dat een aantal zaken in het interventiebeleid moesten gewijzigd worden. Op het
BOC van september zijn een aantal punten besproken waarop het interventiebeleid zal worden
aangepast. Dit wordt opgenomen in het BOC van oktober.

De zitting eindigt om 20.20u.
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Openbare zitting 26 september 2016
1.

Project PC3H.

a.

Voorstelling van het nieuwbouwproject.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en 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, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Steve Vanneste, Arne
Vandendriessche en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Francis Rodenbach en Hilde Verduyn
De bijzondere rekenplichtige, Christophe Vandecasteele en
mevrouw Loren Van Lishout van de firma SWECO, 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 beslissing van de politieraad dd. 26 januari 2016, punt 5 waarmee ingestemd werd met het
bestek (gunningsleidraad en programma van eisen) voor de bouw, renovatie en onderhoud
van het Politiecommissariaat Drie Hofsteden;
De beslissing van het politiecollege dd. 5 februari 2016, punt 4 inzake het selecteren van de
inschrijvers;
Het proces-verbaal van de opening van de eerste offertes;
De beslissing van het politiecollege dd. 24 mei 2016, punt 1 inzake het rangschikken van de
eerste offertes en het uitnodigen tot de BAFO-fase;
Het proces-verbaal van de opening van de BAFO’s dd. 15 juni 2016;
Het “Beoordelingsverslag BAFO’s ” opgemaakt door Sweco Belgium dd. 5 juli 2016;
De nota aan het politiecollege ST/BLD/MFR - 003386/2016 dd. 6 juli 2016 van CP Frank
Maes.
De beslissing van het politiecollege van 8 juli 2016, punt 1, inzake de gunning van de DBMopdracht voor de bouw, renovatie en onderhoud van het Politiecommissariaat Drie Hofsteden;

Beschrijving:
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In de zitting van het politiecollege van 8 juli 2016, punt 1, werd beslist om de DBM 1- opdracht voor het
politiecommissariaat Drie Hofsteden te gunnen aan de inschrijver die, rekening houdend met de
vooropgestelde gunningscriteria, de economisch meest voordelige en regelmatige offerte heeft
ingediend, zijnde THV VLAS DRIE HOFSTEDEN, Kanaalstraat 1 te 8530 HARELBEKE.
Ter zitting wordt door de korpschef een toelichting gegeven inzake het nieuw politiecommissariaat,
PC3H, dat zal gebouwd worden.
De bijzondere rekenplichtige, Christophe Vandecasteele, geeft een toelichting inzake de financiële
haalbaarheid van dit nieuwbouwproject.
Mevrouw Loren Van Lishout van de firma SWECO geeft een toelichting inzake de keuze voor een
nieuwbouwproject en de energieprestaties van dit nieuwe gebouw.
Gehoord de raadsleden Catherine Matthieu, Jeroen Dujardin, Steve Vanneste, Patrick Jolie, Wouter
Allijns en Alain Cnudde.
Gehoord het antwoord van de voorzitter, de korpschef en Loren Van Lishout.

De politieraad:
1.a.

neemt kennis van het nieuwbouwproject PC3H gelegen in de Minister De Taeyelaan/Renaat
De Rudderlaan te 8500 Kortrijk;

1.

Project PC3H.

b.

Addendum aan de aankoopakte. Instemmen.

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

de beslissing van de politieraad van 23 juni 2014, punt 2 inzake de aankoop van een gebouw en
de daarbij horende gronden ten behoeve van de politiediensten gelegen Minister De
Taeyelaan/Renaat De Rudderlaan te Kortrijk.

-

Het ontwerp van addendum aan de aankoopakte afgesloten tussen enerzijds de Hogeschool
West-Vlaanderen en anderzijds de politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede (PZ Vlas).

-

De nota aan het politiecollege ST/BLD/MFR - 004033/2016 dd. 18 augustus 2016 van CP Frank
Maes.

1

DBM = Design – Build - Maintain
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-

De beslissing van het politiecollege van 26 augustus 2016, punt 3.

Beschrijving:
Op 23 juni 2014 stemde de politieraad in met de aankoop van het gebouw (de school Howest) en de
daarbij horende gronden gelegen Renaat De Rudderlaan 3 te 8500 Kortrijk, sectie B nummer 228N en
de bebouwde grond gelegen Minister De Taeyelaan 13 te 8500 Kortrijk, sectie B nummer 227D,
conform de bepalingen van de voorliggende aankoopakte. Op 12 september 2014 werd de
aankoopakte getekend.
Die aankoopakte voorzag het vrijmaken van het goed in twee fasen, meer bepaald tegen 30 juni 2016
de noordelijke vleugel en delen van de oostelijke vleugel en tegen 31 juli 2017 het volledig complex.
De aankoopakte voorzag ook een betaling van de prijs in schijven, meer bepaald 775.00 euro tegen
31 oktober 2014, 4.100.000 euro tegen 30 juni 2016 en 4.100.000 euro ten laatste op 31 juli 2017,
weliswaar op voorwaarde dat het gebouw vrijgemaakt werd en sleutels afgegeven zoals
overeengekomen.
Door omstandigheden is het voor Howest, de verkopende partij, aangewezen het gebouw volledig in
gebruik te houden tot het einde van het tweede semester van het schooljaar 2016-2017, meer
bepaald tot 28 februari 2017.
Naarmate het “Project Commissariaat Drie Hofsteden” (PC3H) vorderde bleek dat het vrijmaken van
de noordelijke vleugel en delen van de oostelijke vleugel ook niet noodzakelijk was. Het volledig
vrijmaken van de site tegen ten laatste 28 februari 2017 zou echter wel de mogelijkheid bieden de
werken op 1 maart 2017 te laten starten op heel de site.
Overleg tussen Howest de verkopende partij en de PZ Vlas kopende partij resulteerde in een ontwerp
van een addendum aan de akte van aankoop.
Dit addendum voorziet in het vrijmaken van het volledig complex ten laatste op 28 februari 2017, de
betaling van 4.100.000 euro, de tweede schijf van de prijs, tegen 30 september 2016 en 4.100.000
euro ten laatste op 28 februari 2017, weliswaar op voorwaarde dat het gebouw vrijgemaakt werd en
sleutels afgegeven zoals overeengekomen.
De bijzondere rekenplichtige, Christophe Vandecasteele, geeft een toelichting inzake het addendum
aan de aankoopakte afgesloten tussen enerzijds de Hogeschool West-Vlaanderen en anderzijds de
politiezone Kortrijk-Kuurne Lendelede.
Aan de politieraad wordt gevraagd om in te stemmen met de tekst van dit addendum.
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming waaraan 21 raadsleden
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
1 tegen:
1 onthouding:
19 ja stemmen

raadslid Steve Vanneste
raadslid Catherine Matthieu
de overige raadsleden

De politieraad beslist:
1.b.1.

om in te stemmen met de tekst van het addendum aan de aankoopakte als volgt:

‘Addendum aan de aankoopakte afgesloten tussen
enerzijds de Hogeschool West-Vlaanderen en
anderzijds de politiezone Kortrijk-Kuurne Lendelede
Tussen enerzijds:
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De “HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN”, Vlaamse Autonome Hogeschool, openbare instelling
met rechtspersoonlijkheid, waarvan de bestuurszetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Marksesteenweg
58, opgericht op één september negentienhonderd vijfennegentig overeenkomstig het bijzonder
decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig houdende wijziging van het bijzonder
decreet van negentien december negentienhonderd achtentachtig betreffende de Autonome Raad
voor het Gemeenschapsonderwijs en het bijzonder decreet van negentien april negentienhonderd
vijfennegentig houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het hoger onderwijs in de Vlaamse
Gemeenschap, vertegenwoordigd door
1/ de heer Jan Durnez, wonende te Ieper, Capucienenstraat 104, voorzitter van de Raad van
Bestuur, in die hoedanigheid aangesteld bij beslissing van de Raad van Bestuur van twintig maart
tweeduizend en zeven
2/ de heer Lode De Geyter, wonende te Marke, Dr. Vannestestraat 14, algemeen directeur, in
die hoedanigheid voor onbepaalde duur aangesteld bij beslissing van de Raad van Bestuur van acht
februari tweeduizend en zeven
Beiden handelend ingevolge de bevoegdheden hen toegekend door de bepalingen van de artikelen
254, 255, 256 en 268 van het hierboven vermelde hogeschooldecreet en in uitvoering van een
beslissing van het Bestuurscollege van negentien mei tweeduizend veertien (BC/BSL/14028)
houdende machtiging tot het stellen van onderhavige rechtshandeling en waarvan een voor
eensluidend verklaard uittreksel aan huidige akte zal worden gehecht. Hierna genoemd "de
verkopende partij"
en anderzijds:
De Politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede (PolitiezoneVLAS), waarvan de burelen gevestigd zijn
te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, met nationaal nummer 0267.360.011, hier vertegenwoordigd door
1) de heer Vincent Van Quickenborne
2) de heer Rino Defoor
respectievelijk voorzitter van het politiecollege en de korpschef, die in hun hoedanigheid de politiezone
vertegenwoordigen in toepassing van de artikelen 9, 11 en 29 van de wet op de Geïntegreerde Politie,
handelend ter uitvoering van een beslissing van de politieraad, genomen op drieëntwintig juni
tweeduizend veertien , zonder bezwaar voor tenuitvoerlegging vanwege de toeziende overheid, hierna
genoemd "de kopende partij",
werd op twaalf september tweeduizend veertien een overeenkomst tot aankoop gesloten inzake het
goed - in punt I.1. van de vermelde akte - geografisch en kadastraal als volgt beschreven:
Stad KORTRIJK - derde afdeling:
1) twee hectare twintig are achtenveertig centiare (2 ha 20 a 48 ca) grond met gebouwen, gelegen
Renaat De Rudderlaan 3, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als schoolgebouw, sectie B nummer
228N
2) drie centiare (3 ca) bebouwde grond, gelegen Minister DeTaeyelaan +13, gekadastreerd of
gekadastreerd geweest als gascabine, sectie B nummer 227D.
Heden, zevenentwintig september tweeduizend zestien komen de verkopende partij en de kopende
partij, handelend ter uitvoering van een beslissing van de politieraad, genomen op zesentwintig
september tweeduizend zestien, de volgende wijzigingen aan de akte van aankoop dd. twaalf
september tweeduizend veertien overeen:
-1De oorspronkelijk paragraaf I.3. inzake het gebruik van het goed die luidde:
De verkopende partij verklaart dat het goed in eigen gebruik is en zal worden vrijgemaakt als volgt:
- ten laatste tegen dertig juni tweeduizend zestien de volledige Noordelijke vleugel en de delen die
zullen aansluiten op het nieuw te bouwen cellencomplex zoals gekleurd staat aangegeven op de
plannen in bijlage.
- ten laatste tegen éénendertig juli tweeduizend zeventien het volledige complex.
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De kopende partij mag met onmiddellijke ingang beschikken over de nodige gronden voor de
oprichting van een cellencomplex, magazijn, kleedkamers en garage.
De verkopende partij verbindt er zich toe, in onderling overleg met de verkopende partij, om in
aanvulling van bovenstaande een maximum aantal lokalen vrij te maken vanaf één februari
tweeduizend zeventien.
wordt als volgt gewijzigd:
De verkopende partij verklaart dat het goed in eigen gebruik is en zal het volledig complex vrijmaken
ten laatste op achtentwintig februari tweeduizend zeventien.
De kopende partij mag met onmiddellijke ingang beschikken over de nodige gronden voor het
uitvoeren van voorbereidende werken.
-2De oorspronkelijk paragraaf IV, inzake de eigendom, ingenottreding en belastingen die luidde:
De kopende partij zal de volle eigendom van het verkochte goed hebben vanaf de volledige vrijmaking
door de verkopende partij en afgifte van de sleutels ten laatste op éénendertig juli tweeduizend
zeventien.
Zij zal er het genot van hebben overeenkomstig de bepalingen van het artikel I.3 hierboven.
Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking hebben op
het goed te haren laste nemen vanaf de volledige ingenottreding.
Zolang de verkopende partij het goed nog volledig of gedeeltelijk in gebruik heeft wordt zij vrijgesteld
van het betalen van enige vorm van huur of bezettingsvergoeding mits zij instaat voor het verder
onderhoud en zij het goed verder blijft verzekeren tegen alle risico’s. De verkopende partij blijft tevens
alle eigenaarskosten en kosten voor nutsvoorzieningen (water, gas, electriciteit) dragen tot de volledige
ingenottreding door de kopende partij.
wordt als volgt gewijzigd:
De kopende partij zal de volle eigendom van het verkochte goed hebben vanaf de volledige vrijmaking
door de verkopende partij en afgifte van de sleutels ten laatste op achtentwintig februari tweeduizend
zeventien.
Zij zal er het genot van hebben overeenkomstig de bepalingen van het artikel I.3, heden gewijzigd zoals
hierboven bepaald.
Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking hebben op
het goed te haren laste nemen vanaf de volledige ingenottreding.
Zolang de verkopende partij het goed nog volledig of gedeeltelijk in gebruik heeft wordt zij vrijgesteld
van het betalen van enige vorm van huur of bezettingsvergoeding mits zij instaat voor het verder
onderhoud en zij het goed verder blijft verzekeren tegen alle risico’s. De verkopende partij blijft tevens
alle eigenaarskosten en kosten voor nutsvoorzieningen (water, gas, electriciteit) dragen tot de volledige
ingenottreding door de kopende partij.
-3De oorspronkelijk paragraaf V inzake de prijs die luidde:
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van ACHT MILJOEN
NEGENHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (8.975.000,00 EUR).
De prijs zal, op verzoek van de verkopende partij, betaald worden door middel van een overschrijving
op rekeningnummer BE97.0012.5847.3249, geopend op naam van Hogeschool West-Vlaanderen,
waarvoor volmacht wordt verleend.
Hij is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, als volgt:
- tegen éénendertig oktober tweeduizend veertien, de som van ZEVENHONDERD
VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (775.000,00 EUR);
- tegen dertig juni tweeduizend zestien, de som van VIER MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO
(4.100.000,00 EUR) op voorwaarde van vrijgave van de delen die zullen aansluiten op het nieuw
te bouwen cellencomplex, zoals aangeduid op de plannen in bijlage. Wordt deze voorwaarde niet
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gehaald dan wordt deze som slechts betaald op het einde van de maand waarin deze vrijgave kan
gebeuren.
- bij volledige vrijmaking door de verkopende partij en afgifte van de sleutels ten laatste op
éénendertig juli tweeduizend zeventien, de som van VIER MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO
(4.100.000,00 EUR)
Vanaf het verstrijken van deze termijnen zal het bedrag van de verschuldigde som een interest
opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden
aangepast naargelang van de wijzigingen aan de wettelijke rentevoet. Deze interest zal evenwel niet
verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en voor zover de vertraging te wijten is aan
de verkopende partij.
wordt als volgt gewijzigd:
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van ACHT MILJOEN
NEGENHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (8.975.000,00 EUR).
De prijs zal, op verzoek van de verkopende partij, betaald worden door middel van een overschrijving
op rekeningnummer BE97.0012.5847.3249, geopend op naam van Hogeschool West-Vlaanderen,
waarvoor volmacht wordt verleend.
Hij is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, als volgt:
- tegen éénendertig oktober tweeduizend veertien, de som van ZEVENHONDERD
VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (775.000,00 EUR);
- tegen dertig september tweeduizend zestien, de som van VIER MILJOEN HONDERDDUIZEND
EURO (4.100.000,00 EUR);
- bij volledige vrijmaking door de verkopende partij en afgifte van de sleutels ten laatste op
achtentwintig februari tweeduizend zeventien, de som van VIER MILJOEN HONDERDDUIZEND
EURO (4.100.000,00 EUR)
Vanaf het verstrijken van deze termijnen zal het bedrag van de verschuldigde som een interest
opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden
aangepast naargelang van de wijzigingen aan de wettelijke rentevoet. Deze interest zal evenwel niet
verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en voor zover de vertraging te wijten is aan
de verkopende partij.’

1.b.2.

de heer Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de politieraad en hoofdcommissaris Rino
Defoor, korpschef, te machtigen om dit addendum te ondertekenen;

2.

Eerste begrotingswijziging politiezone VLAS, dienstjaar 2016. Instemmen.

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

De bijzondere rekenplichtige, Christophe Vandecasteele woont de zitting bij.
Referenties:
-

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd
op twee niveaus;
10
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-

het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten;
het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;
de ministeriële omzendbrief PLP 54 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2016 ten behoeve van de politiezones;
het Koninklijk besluit van 3 mei 2004 betreffende de overeenkomsten tussen de federale
overheid en de politiezones inzake verkeersveiligheid;
de beslissing van de politieraad van 30 november 2015, punt 6 waarbij de begroting voor het
dienstjaar 2016 van de politiezone VLAS, vastgesteld werd;
het verslag van de begrotingscommissie van 1 september 2016;
de beslissing van het politiecollege van 9 september 2016, punt 2;

Beschrijving:
De begrotingswijziging 2016 bevat enkele aanvullingen ten opzichte van de begroting 2016. Zowel in
de gewone dienst als in de buitengewone dienst worden verschillende kosten en opbrengsten
voorzien die samenhangen met de oprichting van het nieuwe politiecommissariaat PC3H. Tevens
wordt de subsidie van het impulsfonds voorzien samen met de aankopen die met deze subsidie zullen
gebeuren.
I.

Betreffende de gewone dienst

a)

Betreffende de uitgaven gewone dienst:

De uitgaven in het eigen dienstjaar stijgen van € 23.769.655 naar € 23.976.392 of met € 206.738 en
dit verdeeld over volgende posten:
De personeelskosten:
Er zijn geen wijzigingen in de personeelskosten
De werkingskosten:
De werkingskosten stijgen met €129.317:
-

De erelonen en vergoedingen voor studies en werken (330/122-02) stijgen met € 125.000 naar
€ 185.000 door een bijkomende gunning aan SWECO van € 136.198 voor de begeleiding van de
uitvoeringsfase van de bouwwerken en € 22.500 voor de niet gekozen ontwerpen voor het
PC3H.

-

Diverse kosten voor de aankoop van materiaal in functie van het impulsfonds voor € 9.317
waaronder het voorzien van opleiding (€ 3.025 op 330/123-17), de aankoop van 4 mono kijkers
Leica (€ 2.178 op 330/124-02) en de kostprijs voor het hosten van de camera’s en het GPS
baken (€ 4.114 op 330/124-12)

-

Het aanpassen van diverse kleinere posten aan de realiteit zoals - € 5.000 op de post
330/123-19 + € 10.000 op de post 330/126-01 en – € 4.000 op de post 3330/332-02.

De financiële kosten:
De financiële kosten stijgen met € 81.421 en dit voor het betalen van de interest (€ 7.835 minder dan
voorzien) en de aflossing (€ 89.256) voor de tweede aankoopschijf van € 4,1 mio van de site van
Howest die zal dienen voor het PC3H.
b)

Betreffende de ontvangsten gewone dienst:

In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de gewone dienst correct ingeschreven voor een
11
Verslag zitting politieraad van 26 september 2016

bedrag van € 2.012.068. Tevens werden de federale sociale toelage II voor een bedrag van € 40.009
en de federale toelage voor het aanwervingsbeleid voor een bedrag van € 80.717 voorzien.
Voor het huidig dienstjaar zijn ondertussen de bedragen voor de verschillende federale toelagen van
2016 gepubliceerd. Via de begrotingswijziging worden de voorziene federale toelagen dan ook
aangepast aan de gepubliceerde cijfers. De grootste zijn een stijging van € 69.695 de federale sociale
toelage I (330/465-02) en een stijging van € 137.915 voor de federale basistoelage (330/465-48).
Normaal moest dit nog € 40.338,87 meer zijn maar dit bedrag dient terugbetaald te worden daar er te
veel voorschotten werden uitbetaald voor het dienstjaar 2015.
c)

Betreffende het resultaat gewone dienst:

Het geraamd resultaat van het dienstjaar verbetert met € 153.378 naar – € 506.074.
Daarbij wordt het geraamd begrotingsresultaat van de rekening 2015 geteld dat € 2.012.068 bedraagt.
Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van
€ 1.505.994 wat maar liefst € 1.408.251 meer is dan het oorspronkelijk geraamd algemeen
begrotingsresultaat gewone dienst van 2016.

II.

Betreffende de buitengewone dienst

a)

Betreffende de uitgaven buitengewone dienst:

Voor de uitgaven in de buitengewone dienst werd de oprichting van het nieuwe PC3H voorzien
(330/722-60) voor een bedrag van € 25.959.874,98 waarvan € 24.447.520 voor de bouwwerken en
€ 1.512.354 voor het ontwerp.
De aankoop voor informatica (330/742-53) stijgt met € 235.000 waarvan € 89.000 afkomstig door de
vermindering op de post van de voertuigen en het restant (€ 146.000) van de niet gebruikte
vastleggingen van voertuigen en camera’s van 2015.
De aankoop van de voertuigen (330/743-98) daalt met € 89.000.
De uitrusting, camera’s .. (330/744-51) stijgt met € 45.783 en dit voor diverse aankopen in functie van
het impulsfonds.
b)

Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst:

In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de gewone dienst correct ingeschreven voor een
bedrag van € 1.095.086.
De investeringssubsidies via het impulsfonds verkregen via Stad Kortrijk van het ministerie van
veiligheid en binnenlandse zaken voor een bedrag van € 55.100 wordt voorzien op de post 330/68551.
De verkoop van een motorfiets voor € 9.500.
De lening voor de oprichting van het nieuwe politiecommissariaat PC3H wordt voor een bedrag van
€ 25.960.000 voorzien naast de lening voor de tweede aankoopschijf van de site van Howest en dit
voor een bedrag van € 4,1 mio.
c)

Betreffende het resultaat buitengewone dienst:

Het geraamd resultaat van het dienstjaar is gedaald met € 127.057 naar -€ 721.558. Dit negatiever
bedrag wordt gecompenseerd bij de opmaak van de rekening van 2016 door het niet gebruiken van
de vastleggingen voor de voertuigen en camera’s van 2015 voor een bedrag € 146.000.
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Daarbij wordt het geraamd begrotingsresultaat van de rekening 2015 geteld dat € 73.854 beter
bedraagt dan oorspronkelijk voorzien.
Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst
van € 373.528; dit is € 53.204 minder dan het oorspronkelijk geraamd algemeen begrotingsresultaat
buitengewone dienst van het dienstjaar 2016.
De bijzondere rekenplichtige, Christophe Vandecasteele, geeft een toelichting inzake deze eerste
begrotingswijziging van de politiezone VLAS, voor het dienstjaar 2016.
Gehoord raadslid Maarten Seynaeve;
Gehoord het antwoord van de korpschef;
Gehoord raadslid Patrick Jolie die verduidelijkt dat de CD&V fractie tegen deze begrotingswijziging zal
stemmen omdat zij deze ongeloofwaardig achten;
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de eerste
begrotingswijziging van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2016.
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.
Aan de stemming nemen 21 raadsleden en de uitslag luidt als volgt:
31,5 stemmen tegen:
6,3 onthoudingen:
50 stemmen voor:

Patrick Jolie, Alain Cnudde, Lieven Lybeer, Pieter Soens, Johan Schietgat,
Carol Leleu en Steve Vanneste
Marleen Messely en Catherine Matthieu
de overige raadsleden

De politieraad beslist:
2.1.

om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging van het dienstjaar 2016, als volgt:

BEGROTINGSWIJZIGING 2016/1
GEWONE DIENST
uitgaven
personeel
werkingskosten
overdrachten
schuld
totaal uitgaven
eigen dienstjaar
vorige dienstjaren
overboekingen
TOTALE UITGAVEN
VAN HET DIENSTJAAR

begroting 2016
20.257.580,49
2.787.288,98
25.300,00
699.485,11

in + of in 129.317,00
-4.000,00
81.420,82

nieuw bedrag
20.257.580,49
2.916.605,98
21.300,00
780.905,93

23.769.654,58

206.737,82

23.976.392,40

1.085.912,37
0,00

0,00

1.085.912,37
0,00

24.855.566,95

206.737,82

25.062.304,77
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ontvangsten
prestaties
overdrachten
schuld
totaal ontvangsten
eigen dienstjaar

begroting 2016
28.500,00
24.042.513,58
125.101,76

in + of in 28.000,00
210.206,80
1.181,61

nieuw bedrag
56.500,00
24.252.720,38
126.283,37

24.196.115,34

239.388,41

24.435.503,75

0,00
0,00

120.726,77

120.726,77
0,00

24.196.115,34

360.115,18

24.556.230,52

vorige dienstjaren
overboekingen
TOTALE ONTVANGSTEN
VAN HET DIENSTJAAR

geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen jaar)
geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar
geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst

-506.074,25
2.012.067,92
1.505.993,67

BEGROTINGSWIJZIGING 2016/2
BUITENGEWONE DIENST
uitgaven
overdrachten
investeringen
schuld
totaal uitgaven
eigen dienstjaar

begroting 2016
0,00
4.700.000,00
0,00

in + of in 0,00
26.151.657,98
0,00

nieuw bedrag
0,00
30.851.657,98
0,00

4.700.000,00

26.151.657,98

30.851.657,98

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.700.000,00

26.151.657,98

30.851.657,98

begroting 2016
0,00
5.500,00
4.100.000,00

in + of in 55.100,00
9.500,00
25.960.000,00

nieuw bedrag
55.100,00
15.000,00
30.060.000,00

4.105.500,00

26.024.600,00

30.130.100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.105.500,00

26.024.600,00

30.130.100,00

vorige dienstjaren
overboekingen
TOTALE UITGAVEN
VAN HET DIENSTJAAR

ontvangsten
overdrachten
investeringen
schuld
totaal ontvangsten
eigen dienstjaar

vorige dienstjaren
overboekingen

TOTALE ONTVANGSTEN
VAN HET DIENSTJAAR
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geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen jaar)
geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar
geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst

2.2.

-721.557,98
1.095.086,41
373.528,43

dat deze eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016, binnen de
gestelde termijnen zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid;

Bijlage:
-

3.

Verslag begrotingscommissie van 1 september 2016;

Aankoop via het federaal raamcontract van 50-ASTRID-radiotoestellen ter vervanging
van toestellen met slijtage of defecte toestellen. Instemmen.

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

Referenties:
-

De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 15 en artikel
26,§1,3°b;
De beslissing van de politieraad van 21 maart 2005, punt 5;
De beslissing van de politieraad van 28 november 2005, punt 4;
De beslissing van de politieraad van 27 februari 2006, punt 1;
De beslissing van de politieraad van 25 september 2006, punt 4;
De beslissing van de politieraad van 26 februari 2007, punt 13;
De beslissing van de politieraad van 28 januari 2008, punt 6;
De overheidsopdracht CD-MP-oo-40 van 28 februari 2014;
De nota van Guy Vincke van 8 juli 2016 met kenmerk ST/BLD/VEA/3435/2016;
De beslissing van het politiecollege van 15 juli 2016, punt 6;

Beschrijving:
De politiezone VLAS werkt reeds vanaf 2004 met ASTRID-radiotoestellen. De aankoop van deze
ASTRID-radiotoestellen is voor de zone een zware financiële aderlating geweest vandaar dat de
aankoop van deze toestellen in fasen is gebeurd.
Conform artikel 15 van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 kan de zone de ASTRIDradiotoestellen kopen, via het desbetreffende federaal raamcontract, bij de firma AEG,
Biestebroeckkaai 300 te 1070 BRUSSEL.
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Momenteel beschikt de zone over 205 ASTRID-radiotoestellen. Deze zijn van het type Nokia
THR880i.
Het is de bedoeling deze 205 radiotoestellen te reduceren tot 150 collectieve operationele toestellen.
Momenteel zijn 50 toestellen aan vervanging toe. Uit reden van eenvormigheid, kostenbesparend in
opleiding en gebruiksvriendelijkheid wordt ervoor geopteerd om hetzelfde type ASTRID-radiotoestel
opnieuw aan te schaffen.
Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van 50 nieuwe
ASTRID-radiotoestellen van het type Nokia THR880i en deze bestelling te plaatsen bij de firma AEG,
Biestebroeckkaai 300 te 1070 BRUSSEL aangezien de vorige ASTRID-radiostellen ook bij deze
leverancier werden aangekocht.
Aan de firma AEG werd een offerte gevraagd inzake de aankoop van 50 ASTRID-radiotoestellen van
het type Nokia THR880i.
Op 7 juli 2016 mocht de zone deze offerte ontvangen, gevoegd in bijlage.

De totale kostprijs voor de aankoop van 50 radiotoestellen bedraagt 22.662,50 EUR (excl BTW)
27.421,63 (incl BTW).
De aankoop van deze 50 ASTRID-radiostellen kan gedragen worden door de kredieten die voorzien
zijn op het begrotingsartikel 330/744-51 van de buitengewone dienst, politiebegroting dienstjaar 2016.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
3.1.

om in te stemmen met de aankoop van 50 ASTRID-radiotoestellen, Nokia type THR880i, en
deze bestelling via het federaal raamcontract te plaatsen bij de firma AEG, Biestebroeckkaai
300 te 1070 BRUSSEL, conform artikel 15 van de wet op de overheidsopdrachten van
15 juni 2006.

Budget:
22.662,50 EUR (excl BTW) 27.421,63 (incl BTW).
Politiebegroting dienstjaar 2016 – begrotingsartikel 330/744-51 buitengewone dienst

Bijlage:
-

De desbetreffende offerte van de firma AEG van 7 juli 2016.

4.

Aankopen en opleiding met de middelen uit het Impulsfonds. Instemmen.

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

-

Het Koninklijk besluit van 2 december 2015 betreffende het voeren van een eenmalig
impulsbeleid rond pilootprojecten voor de beheersing van gewelddadige radicalisering en de
strijd tegen het radicalisme, tweede ronde;
Het schrijven van de minister van veiligheid en binnenlandse zaken, de heer Jan Jambon, van
24 november 2015;
De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 26,§1,3°b en 26,§1,
1°f;
Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 inzake plaatsing 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 beslissing van het politiecollege van 9 mei 2014, punt 1.1.;
De nota van CP Guy Vincke van 19 augustus 2016 met kenmerk ST/BLD/VEA/3538/2016;
De beslissing van het politiecollege van 26 augustus 2016, punt 4;

Beschrijving:
-

Historiek

Op 8 december 2015 verscheen het Koninklijk besluit van 2 december 2015 betreffende het voeren
van een éénmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor de beheersing van gewelddadige
radicalisering en de strijd tegen het radicalisme, tweede ronde. Tevens richtte de minister van
veiligheid en binnenlandse zaken een schrijven aan de stad Kortrijk met een oproep tot deelname.
Nadat het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk in de zitting van 21 december
2015, zijn interesse kenbaar maakte om in aanmerking te komen voor een éénmalige toelage ten
bedrage van 100.000 EUR, keurde dit college in de zitting van 18 januari 2016 het inhoudelijk dossier
goed. Dit inhoudelijk dossier werd goedgekeurd door de minister van veiligheid en binnenlandse
zaken en in een protocolakkoord gegoten. In de zitting van het college van burgemeester en
schepenen van 29 maart 2016 werd dit protocolakkoord goedgekeurd.
De éénmalige toelage van 100.000 EUR wordt als volgt verdeeld:



55.091 EUR (incl BTW) voor de aankoop van technologische apparatuur en opleiding door de
politiezone VLAS
44.908,7 EUR (incl BTW) voor kwalitatieve vorming vanuit religieuze context

-

Aankopen door de politiezone VLAS.

Met de toegekende middelen zal de politiezone VLAS overgaan tot de aankoop van volgende
apparatuur:


1 verplaatsbare camera: kostprijs 16.580 EUR (excl BTW) 20.061,80 EUR (incl BTW)

Een discrete verplaatsbare module monteerbaar op palen, constructies, muren…voor kortstondige
beeldopname en live-monitoring.
Vereisten:
compatibel met het TOP-platform (technisch observatie platform) waarop momenteel wordt
gewerkt binnen de PZ VLAS.
draadloze bediening, Low latency en een PTZ-camera met mogelijkheid dag- en
nachtregistratie, voldoende optische zoom (min. 20) en digitale zoom (min 10x).
aangezien de camera snel monteerbaar moet kunnen zijn en voor korstondig gebruik in alle
omstandigheden is een goede behuizing noodzakelijk. Gewicht moet laag zijn en bediening
moet eenvoudig zijn.
live-streaming en connectie moet mogelijk zijn via 3G/4G.
uitbreiding van de battery-pack moet mogelijk zijn voor een langere autonomie
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-

360° draaibaar.
encryptie moet mogelijk zijn.
hosting van de configuratie en voorzien in opleiding en opvolging.
voorzien in een beschermende transportkoffer.

Voorgestelde configuratie: kostprijs 16.580 EUR (excl. BTW)
-

Verplaatsbare camera ‘Rapid Deployment Pole Mount Camera’ (RDC) inbegrepen zijn camera
met een 22x optische en 11x digitale zoom, vandaalbestendige behuizing (9. 750 EUR).
2 extra battery-packs (1.130 EUR/stuk).
transportkoffer (650 EUR).
installatie/configuratie (1.750 EUR).
opleiding (720 EUR).
hosting voor de server + ondersteuning (1.450 EUR/per jaar).

De firma TERSEC, Industriepark 27 te 8730 BEERNEM is de huidige leverancier van het bestaande
camera-observatie systeem.
Gezien het voorgestelde camera-systeem compatibel is met de momenteel gebruikte soft-ware en kan
worden aangeleverd door de leverancier die reeds het bestaande camera-systeem heeft geleverd en
de nodige support voorziet, is het opportuun voor de voorgestelde configuratie van de firma Tersec te
kiezen. De hosting van het systeem zou bovendien kunnen aangesloten worden en uitgebreid aan de
bestaande hosting van het camera-systeem.
De firma Tersec is één van de weinige die momenteel een dergelijke camera kan aanleveren en de
nodige configuraties kan voorzien, zodanig dat het toestel volledig compatibel is met het bestaande
camera observatie-systeem.

1 vaste observatiecamera voor langdurige opvolging van locaties: kostprijs 13.400 EUR
(excl BTW) 16.214 EUR (incl BTW)
Het gaat hier om een aanpassing en uitbreiding van het bestaande systeem.
Het huidige systeem is ontoereikend en een upgrade is nodig. Zo is het noodzakelijk om te investeren
in een bijkomende lens en dito camera om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van het
bestaande systeem. Een nieuw systeem aankopen is niet noodzakelijk en zou een té hoog
kostenplaatje met zich meebrengen in vergelijking met een aanpassing.
Vereisten:
low-light lens met zoom bereik 8-160 mm F1.6.
low-light camera die compatibel is met huidig systeem.
3G/4G router voor bediening en exploitatie van op afstand in omstandigheden waarin men niet
of moeilijk fysiek kan komen.
compatibel met het bestaande FAST/NICE-systeem

Voorgestelde configuratie: kostprijs 13.400 EUR (excl BTW)
-

Bosh dinion HD IP 8000 series low-light 5MP camera (1.650 EUR).
Lens IR/low-light 8-160 mm F1.6 motorzoomlens (5.950 EUR).
Upgrade bestaande hardware (1.550 EUR).
Upgrade bestaande software FAST en licentie (1.950 EUR).
3G/4G router + antennes (1.650 EUR)
installatie + configuratie (650 EUR)
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De firma TERSEC, Industriepark 27 te 8730 BEERNEM is de leverancier van het huidig cameraobservatie systeem.


2 GPS-bakens voor opvolging: SMAG-kit – quick development unit en bijkomend hosting
van de server en ondersteuning/uitbreiding van de bestaande hosting: kostprijs 11.250 EUR (excl
BTW) 13.612,5 EUR (incl BTW)
Prijs van 2 bakens: 4.650 EUR x 2 = 9.300 EUR (excl BTW) 11.253 EUR (incl BTW)
Prijs hosting/per jaar: 1.950 EUR (excl BTW) 2.359,5 EUR (incl BTW)
Om verplaatsingen en bewegingen van voertuigen op te volgen zonder fysieke achtervolging (ook
grensoverschrijdend) wordt geopteerd voor de aankoop van GPS-bakens.
Het baken dient om voertuigen te kunnen lokaliseren en opvolgen op een discrete manier, de
installatie dient snel te kunnen worden uitgevoerd.
De aankoop van bijkomende bakens betekent tevens een uitbreiding van het huidig GPS-baken
systeem
S-MAG kit.
De resultaten moeten kunnen worden geïmporteerd voor exploitatie in de gebruikte software die ter
beschikking wordt gesteld door de Federale Politie.
De hosting wordt bij voorkeur bijgevoegd bij het bestaande systeem, indien voor een ander systeem
zou worden gekozen zou dit een aanzienlijke meerprijs qua hosting en opvolging met zich
meebrengen.
Voorgestelde configuratie: kostprijs 9.300 EUR + 1.950 EUR (excl BTW)
S-MAG kit – Hidden Technology : kostprijs 4.650 EUR (x 2)
Dit betreft de opvolger van het bestaande MAG5+ GPS baken dat momenteel operationeel is binnen
de PZ VLAS. Het voorgestelde toestel is compatibel met de bestaande software van het bestaande
baken en de resultaten kunnen worden geëxploiteerd door het programma dat ter beschikking wordt
gesteld door de Federale Politie.
bijkomende hosting toestellen/per jaar : 1.950 EUR
De firma TERSEC, Industriepark 27 te 8730 BEERNEM is de leverancier van het huidige GPS-baken.

Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld om deze aankopen te plaatsen bij de firma TERSEC,
Industriepark 27 te 8730 BEERNEM en dit om volgende redenen:
De firma TERSEC heeft in het verleden al tal van materialen geleverd aan de politiezone
VLAS. Materiaal aankopen bij een andere leverancier zal onverenigbaarheden doen ontstaan en
technische moeilijkheden met zich meebrengen.
Het materiaal dat aangekocht wordt bij de firma TERSEC is zeker compatibel met de
apparatuur in gebruik bij de Speciale eenheden van de federale politie.
In de zitting van het politiecollege van 9 mei 2014, punt 1.1. werd ingestemd met de aankoop
van een baken bij de firma TERSEC.


4 mono-kijkers type Leica monovid: kostprijs 1.800 EUR (excl BTW) 2.178 EUR (incl BTW)

Prijs per monokijker 450 EUR/stuk (excl BTW) 544,5 EUR (incl BTW)
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Momenteel worden oude verrekijkers gebruikt bij nazicht van locaties en bewegingen van personen of
bij toezicht op ontmoetingen. Verrekijkers zijn echter onhandig om mee te nemen op het terrein en
weinig discreet. Mono-kijkers zijn licht en compact en discreet in gebruik.
De 4 mono-kijkers werden aangekocht met een bestelbon op het begrotingsartikel 330/124-02 van het
dienstjaar 2016.

-

Opleiding


2-daagse opleiding ‘Countering Online Radicalisation: kostprijs 2.500 EUR (excl BTW)
3.025 EUR (incl BTW)
250 EUR/per dag/per deelnemer of 302,5 EUR/per dag/per deelnemer
Afhankelijk van de locatie van de cursus – Brussel of een andere stad binnen Europa.
Voorstel om 5 personen deze cursus te laten volgen, zijnde 3 medewerkers van de politiezone VLAS
en 2 medewerkers van de stad Kortrijk. Deze opleiding wordt georganiseerd door de Europese
gemeenschap.

-

Budgettering

Het bedrag van 55.091,3 EUR zal door de Stad Kortrijk doorgestort worden naar de politiezone VLAS.
Dit bedrag zal ingeschreven worden op het begrotingsartikel 330/685-51 dienstjaar 2016 bij de eerste
begrotingswijziging in september 2016.
De aankoop van de verplaatsbare camera, de vaste observatiecamera en de twee GPS-bakens zullen
gebeuren met de kredieten die voorzien worden op het begrotingsartikel 330/744-51 van het
dienstjaar 2016.
De jaarlijkse kostprijs van de hosting van de verplaatsbare camera en de twee bakens zal betaald
worden met de kredieten die voor zijn op het begrotingsartikel 330/124-12 van de politiebegroting,
dienstjaar 2016 en volgende.
De aankoop van de 4 mono-kijkers en de bovenvermelde opleiding zal betaald worden met de
kredieten die voorzien zijn respectievelijk op het begrotingsartikel 330/124-02 en 330/123-17 van het
dienstjaar 2016.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
4.1.

om in te stemmen met de aankoop van 1 verplaatsbare camera, 1 vaste observatiecamera
voor langdurige opvolging van locaties en 2 GPS-bakens voor opvolging, volgens de
technische omschrijving en offerte gevoegd in bijlage.

4.2.

Deze aankopen te plaatsen bij de firma TERSEC, Industriepark 27 te 8730 BEERNEM,
conform artikel 26,§1,3°b van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

4.3.

Kennis te nemen van de aankoop van 4 mono-kijkers type Leica monovid.

4.4.

Kennis te nemen van het volgen van de 2-daagse opleiding ‘Countering Online Radicalisation
door 3 personeelsleden van de politiezone VLAS en 2 personeelsleden van de stad Kortrijk.

Budget:
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Onder voorbehoud van goedkeuring van de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS,
dienstjaar 2016:


1 verplaatsbare camera: totale kostprijs 16.580 EUR (excl BTW) 20.061,80 EUR (incl BTW)
15.130 EUR (excl BTW) 18.307,3 EUR (incl BTW)
Dienstjaar 2016 – begrotingsartikel 330/744-51
Hosting per jaar en ondersteuning: 1.450 EUR (excl BTW) 1.754,5 EUR (incl BTW) per jaar
Dienstjaar 2016 en volgende – begrotingsartikel 330/124-12



1 vaste observatiecamera voor langdurige opvolging van locaties: kostprijs 13.400 EUR (excl
BTW) 16.214 EUR (incl BTW)
Dienstjaar 2016 – begrotingsartikel 330/744-51



2 GPS-bakens voor opvolging: totale kostprijs 11.250 EUR (excl BTW) 13.612,5 EUR (incl
BTW)
9.300 EUR (excl BTW) 11.253 EUR (incl BTW)
Dienstjaar 2016 – begrotingsartikel 330/744-51
Meerprijs hosting per jaar: 1.950 EUR (excl BTW) 2.359,5 EUR (incl BTW)
Dienstjaar 2016 en volgende – begrotingsartikel 330/124-12



4 mono-kijkers type Leica monovid: kostprijs 1.800 EUR (excl BTW) 2.178 EUR (incl BTW)
Dienstjaar 2016 - begrotingsartikel 330/124-02



2-daagse opleiding ‘Countering Online Radicalisation: kostprijs 2.500 EUR (excl BTW) 3.025
EUR (incl BTW)
Dienstjaar 2016 - begrotingsartikel 330/123-17

Bijlagen:
-

Het protocolakkoord met betrekking tot de beheersing van gewelddadige radicalisering en de
strijd tegen het radicalisme;
De technische omschrijving en offerte van:
o
1 verplaatsbare camera/rapid deployment dome camera;
o
1 vaste observatiecamera/uitbreiding bestaand FAST/Nice platform
o
2 GPS bakens (tracking apparatuur)

Mondelinge vragen door de raadsleden.
Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie, Carol Leleu,
Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Catherine Matthieu, Marleen Messely, Phyllis
Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Steve Vanneste, Arne Vandendriessche
en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Verontschuldigd: Francis Rodenbach en Hilde Verduyn
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De raad hoort,
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt of men in de zone weet heeft van het druggebruik op de hoek van
de Oude Pastorijstraat en de landweg te Kooigem.
De korpschef antwoordt dat men daarvan op de hoogte is en dat op deze plaats al toezichten lopen.
Raadslid Maarten Seynaeve merkt op dat het vier à vijf uur duurt vooraleer bij een ernstig incident het
bijstandsteam van de federale politie ter plaatse is. Is de zone van plan om een bijzonder
bijstandsteam op te starten.
Volgens raadslid Steve Vanneste kan de groep TARES waarschijnlijk een antwoord bieden tot op het
moment dat het federale bijstandsteam ter plaatse is.
De voorzitter verduidelijkt dat er omtrent dit item een overleg is met de burgemeesters van de
centrumsteden. Men zal proberen een oplossing te vinden met samenwerkingsverbanden. Een zone
kan zich moeilijk permitteren om vier à vijf uur te moeten wachten op het federale bijstandsteam.
De korpschef stelt dat er momenteel geen sluitende voorschriften zijn voor lokale bijstandsteams. Er
kan geen beroep gedaan worden op zaken die niet geregeld zijn.

Besloten zitting 26 september 2016

5.

Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke
partijstelling door de politiezone VLAS.

6.

Terugvorderen van diverse kosten. Vraag tot machtiging om schade terug te vorderen
voor de bevoegde rechtbank.

7.

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval
met betrekking tot het vast weddegedeelte.

8.

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval
met betrekking tot het extra-wettelijk weddegedeelte.

9.

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval
met betrekking tot het vast weddegedeelte.

10.

Het aanduiden van een personeelslid in het kader van de mobiliteitscyclus 2016/03.
Benoemen.

11.

Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.
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12.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisname.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 24 oktober 2016.

De secretaris,
Adv. Annelies Verplaetse

De voorzitter,
Vincent Van Quickenborne
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