ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 28 november 2016 van 19u. tot 20.40u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 24 oktober 2016.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017. Instemmen.
Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Overdracht van
bevoegdheden aan het politiecollege - gewone dienst. Instemmen.
Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de kostprijs niet
hoger is dan 8.500 EUR voorzien op de buitengewone dienst. Beslissing.
Mobiliteitscyclus 2017/01. Vacantverklaring van 1 betrekking in het operationeel kader.
Instemmen.
Aankoop van 20 discreet gedragen kogelwerende vesten via het federaal raamcontract
DGS/DSA 2010 R3 290. Instemmen.
Aankoop van garagemateriaal. Vaststellen van de voorwaarden en bepalen van de wijze van
gunnen.
Interzonale uitbouw van een ANPR-camera netwerk. Instemmen met aankoop van
3 ANPR- camera’s.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting:

8.
9.

Invorderen langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke
partijstelling door de politiezone VLAS.
Het statutariseren van twee personeelsleden van het administratief en logistiek kader.
Instemmen.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 28 november 2016

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

Het verslag van de zitting van de politieraad van 24 oktober 2016, wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.

De zitting eindigt om 20.40u.

2
Verslag zitting politieraad van 28 november 2016

Openbare zitting maandag 28 november 2016

1.

De begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2016. Instemmen.

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, Marleen Messely, Francis
Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne
Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Bijzondere rekenplichtige: Christophe Vandecasteele
Afwezig:
Raadsleden: Catherine Matthieu en Steve Vanneste
Referenties:
-

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten;
het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het 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 2016, punt 6;
de beslissing van de politieraad van 26 september 2016, punt 2;
het verslag van de begrotingscommissie van 15 november 2016;
de beslissing van het politiecollege van 15 november 2016, punt 1;

Beschrijving:
De begroting voor het dienstjaar 2017 vertrekt en werkt verder op de begrotingswijziging van 2016 en
de begroting 2016. Hierna een uiteenzetting over de meest relevante wijzigingen ten opzichte van de
begrotingswijziging 2016.
I.

De gewone dienst

A) De uitgaven gewone dienst:
De uitgaven van het dienstjaar stijgen van € 25.062.305 met € 87.854 naar € 25.150.159 en dit
verdeeld over volgende posten:
Personeel:
De personeelskosten in het eigen dienstjaar dalen van € 20.257.580 naar € 20.038.149 of met €
219.431
Bij de opmaak van de begroting 2017 werd de melding van het planbureau ontvangen dat hun meest
recente vooruitzichten ervan uitgaan dat de spilindex in augustus 2017 zal overschreden worden. Er is
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dan ook een verhoging van de wedden van het politiepersoneel voorzien met 2% vanaf oktober 2017
en dit voor 2 maanden of een meerkost van € 71.159; daarnaast zijn er de jaarlijkse
anciënniteitsverhogingen voor een bedrag van een € 100.000.
Deze meerkost wordt gecompenseerd doordat er in de begroting van 2017 geen valorisatie van de
nuttige ervaring voor het Calog personeel voor een totaal van € 257.720 dient voorzien te worden.
In de huidige begroting 2017 worden er 245 personeelsleden voorzien voor het operationeel
personeel waarvan we verwachten dat er 4 personen kiezen voor NAVAP. In het Hoog Overleg
Comité van vrijdag 28 oktober 2016 is er een akkoord tussen de vakorganisaties en de PZVlas
waarbij het aantal operationele personeelsleden tegen eind 2017 zal uitgebreid worden tot 251. Gelet
op de mobiliteitscyclus en ervaringen uit het verleden, zullen deze nieuwe personeelsleden maar in
dienst komen in november 2017. De huidige begroting bevat voldoende reserve om de weddes van
november van deze nieuwe personeelsleden te betalen. De weddes van december dienen dan
voorzien te worden in de begroting 2018.
Tevens wordt het personeelsbeleid op een gelijkaardige manier als in 2016 gevoerd waarbij er
€129.248 minder aan toelages voorzien wordt voor weekendprestaties en toelages bereikbaarheid en
terugroepbaarheid.
Gelukkig dient de basisbijdrage voor de pensioenen van de operationele personeelsleden vanaf de
begroting 2017 niet meer verhoogd te worden. Deze basisbijdrage is voor de politiezone VLAS sedert
2011 gestegen van 27,5% naar 41,5% in 2016 of een stijging van 14% die gelijk is aan een meerkost
van 1,325 mio euro verspreid over een periode van 5 jaar.
De personeelskosten in het vorig dienstjaar stijgen van € 1.085.912 naar € 1.151.931 of met € 66.019

Werkingskosten:
Bij het opmaken van de werkingskosten werd er gestart vanuit de begrotingswijziging van 2016. Ten
opzichte van de begrotingswijziging 2016 zijn de werkingskosten gedaald met € 241.087 te wijten aan
volgende:
-

De erelonen en vergoedingen voor studies en werken (330/122-02) dalen met € 135.000 naar
€ 50.000. De kosten van de trajectbegeleiding van Grontmij voor de bouw van het PC3H
werden voorzien in de begrotings-wijziging 2015 (de optimaliserings- en aanbestedingsfase
voor een bedrag van € 187.090) en in de begrotingswijziging 2016 (de uitvoerings- en de
opleveringsfase voor een bedrag van € 136.198)

-

De meerkosten van de opleiding en de aankopen voor het impulsfonds werden niet meer
voorzien op de posten 330/123-17 en 330/124-02 buiten het hosten van de camera’s en het
GPS baken op de 330/124-12

-

Door het opzeggen van de huur van het gedeelte van de Beverlaai waar de recherche
gehuisvest was, dient er vanaf 1 januari 2017 een € 78.000 minder aan huurlasten voorzien te
worden.

-

Tevens dalen de kosten van de nutsvoorzieningen door deze opzeg met € 23.500

Schuld:
De schulduitgaven bestaan vooral uit de financiële kosten van de leningen (interesten) en de
aflossingen van de leningen. De totale schuld stijgt van € 780.906 naar € 1.263.260 door:
-

De betaling van de interesten en de aflossingen van de 2e aankoopschijf van 4,1 mio euro
voor een volledig jaar (2017) in plaats van een half jaar (2016) of voor een bedrag van €
235.544 wat €108.742 meer is dan in 2016. Deze lening werd aangegaan voor 20 jaar aan
een interestvoet van 1,3910%
4
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-

De betaling van de interesten en de aflossingen van de 3e en laatste aankoopschijf van 4,1
mio euro voor een half jaar en dit voor een geraamd bedrag van € 128.536 . Hiervoor wordt
een lening opgenomen op 20 jaar aan een vermoedelijke interestvoet van 1,6%

-

De betaling van de interesten en de aflossingen voor de lening die aangegaan werd voor de
bouw van het PC3H. Het totaalbedrag van deze lening bedraagt 25,960 mio euro waarvan 13
mio euro wordt opgenomen in 2017 over een looptijd van 30 jaar. Aan een vermoedelijke
interestvoet van 1,8% dient er een geraamd bedrag van € 340.658 betaald te worden voor de
interesten en de aflossing hiervan in 2017.

-

Uiteindelijk zijn er ook de interesten en de aflossingen van de lening aan te gaan in 2017 voor
de jaarlijkse investeringen van € 600.000. Deze leningen worden aangegaan op een termijn
van 10 jaar aan een vermoedelijke interestvoet van 1,4%. Deze kosten van de nieuwe lening
worden gecompenseerd doordat er ook voor eenzelfde bedrag aan leningen tegen 2017
zullen afgelost zijn.

B) De ontvangsten gewone dienst:
De ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 24.556.230 met € 482.413 naar € 25.038.643 en dit
door een stijging in de overdrachten:
Er werden nog geen begrotingsonderrichtingen en bedragen voor de federale toelagen van 2017
gepubliceerd waardoor de verschillende federale toelages op hetzelfde bedrag werden gehouden als
deze van de begrotingswijziging 2016. Daar er bij deze een desindexering was van de federale
basistoelage (330/465-48) van € 40.339 voor de voorschotten die te veel werden uitbetaald voor het
dienstjaar 2015, wordt dit bedrag voor de begroting van 2017 opnieuw bijgeteld.
Rekening houdende met de personen die in NAVAP zijn of in NAVAP kunnen gaan, wordt hiervoor in
2017 een voorzichtig bedrag van € 250.000 voorzien.
De gemeentelijke toelagen stijgen zoals voorzien met 2% of 324.567 en dit om de indexering van de
wedden te compenseren en voor de financiering van het PC3H.

C) Het resultaat gewone dienst:

Het geraamd resultaat van het dienstjaar bedraagt – € 111.516
Daarbij wordt het geraamd begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2016 geteld dat € 1.505.994
bedraagt.
Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van
€ 1.394.478 wat een zeer goed resultaat is.

II.

De buitengewone dienst

A) De uitgaven buitengewone dienst:
Er is voor een totaal van € 4.720.000 aan buitengewone dienst investeringen die als volgt wordt
samengesteld:
-

4,1 mio euro voor de derde en laatste aankoopschijf van de site van Howest die zal dienen
voor het huisvesten van het PC3H.
€ 620.000 voor de jaarlijkse investeringen in informaticamaterieel (€ 200.000), de aankoop
van wagens (€ 220.000) en de aankoop van divers materiaal (€ 200.000).
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B) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst:
Er is voor een totaal van € 4.700.500 aan buitengewone dienst ontvangsten die als volgt wordt
samengesteld:
-

De verkoop van fietsen of motors voor een totaal van € 5.000
De verkoop van een wagen voor € 5.500
De lening voor de derde aankoopschijf van de site van Howest en dit voor een bedrag van 4,1
mio euro te lenen op 20 jaar aan een vermoedelijke interestvoet van 1,6%.
De lening van € 600.000 op 10 jaar voor de jaarlijkse investeringen aan een vermoedelijke
interestvoet van 1,4%.

C) Betreffende het resultaat buitengewone dienst:
Het geraamd resultaat van het dienstjaar is – € 9.500.
Daarbij wordt het geraamd begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2016 geteld dat
€373.528,43 bedraagt.
Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst
van €364.028. Dit is ongeveer gelijk aan het oorspronkelijk geraamd algemeen begrotingsresultaat
buitengewone dienst van de begrotingswijziging 2016.

De bijzondere rekenplichtige, Christophe Vandecasteele, geeft een toelichting inzake de begroting van
de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2017.
Gehoord de vragen van raadslid Alain Cnudde;
Gehoord het antwoord van de bijzondere rekenplichtige en de voorzitter;
Gehoord volgende opmerkingen van raadslid Alain Cnudde:
De belangrijkste evolutie is de opbouw van zoveel schulden, we moeten ons bewust zijn dat de
schulden buitensporig zijn en dit zal ook zijn invloed hebben op de begroting van Kortrijk, men
zal dit voelen in 2018 maar ook de jaren er na;
Het nieuw politiecommissariaat ‘zou’ betaalbaar zijn maar met deze begroting is dit niet
haalbaar;
De zone leent op 30 jaar dit staat in schril contrast met de stad Kortrijk waar men leent op 15
jaar;
Men is bereid om méér personeel aan te werven als de begroting dit toelaat. Dit is een niet
realistisch gegeven. Er wordt hier gekozen voor stenen in plaats van voor mensen;
De indexatie zal ook inspanningen vragen van de gemeenten;
Waarom wordt hier niet gekozen voor een investeringstoelage ?
We zitten hier samen met de politieraadsleden om te beslissen over een investering van 36 mio
EUR. Dit zal een grote invloed hebben op de begrotingen van de gemeenten. KAN (is het
wettelijk dat) een perifeer bestuur als de politieraad (met daarin ook vertegenwoordigers van
Kuurne en Lendelede) de stad Kortrijk (raadslid Cnudde stelt die vraag als zijnde
gemeenteraadslid van Kortrijk) zo sterk financieel bezwaren voor een komende legislatuur
zonder dat de gemeenteraad daarin werd gekend ?
Gehoord de repliek van de voorzitter:
De korpschef en zijn ploeg leveren goed werk;
Het geraamd begrotingsresultaat is méér dan 1 mio EUR;
We kiezen voor een nieuwbouw omdat we het best mogelijke comfort willen;
Er wordt inderdaad geleend op 30 jaar;
De voorzitter bevestigt de kostprijs van de nieuwbouw te kunnen financieren;
261 operationele personeelsleden financieren is niet realistisch. Er werd een deal gesloten om
het aantal operationele personeelsleden te verhogen tot 251;
Kortrijk gaat voor een verhoging van de dotatie aan de zone met 2%;
Raadslid Patrick Jolie merkt het volgende op:
Hij is blij vernomen te hebben dat de zone tot een akkoord gekomen is met de vakbonden;
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-

Het verheugt hem dat het aantal operationele personeelsleden wordt opgetrokken tot 251;
Uit de begroting blijkt duidelijk dat alles moet schuiven voor de nieuwbouw;
Met de reserves zullen de extra personeelsleden niet kunnen betaald worden;
De schulden worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur;
Er van uitgaan dat de gemeentelijke dotaties zullen verhoogd worden. Raadslid Jolie zou
daaromtrent graag de gemeenteraden van Lendelede en Kuurne eens horen;
Graag betalen met een investeringstoelage;

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.
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de begroting van de
politiezone VLAS, dienstjaar 2017 waaraan 22 raadsleden en de uitslag luidt als volgt:
33 tegen

Patrick Jolie, Alain Cnudde, Lieven Lybeer, Pieter Soens, Johan Schietgat, Marleen
Messely, Carol Leleu en Francis Rodenbach.

57,33 voor

de overige raadsleden

De politieraad beslist:
1.1.

om in te stemmen met begroting van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2017, als volgt:

GEWONE DIENST
Totaal gewone uitgaven

23.998.227,81

groep 70: personeelskosten
groep 71: werkingskosten
groep 72: overdrachten
groep 7X: schuld

20.038.148,88
2.675.518,55
21.300,00
1.263.260,38

Totaal gewone ontvangsten

25.038.643,10

groep 60: prestaties
groep 61: overdrachten
groep 62: schuld

33.500,00
24.877.841,75
127.301,35

Totaal vorige dienstjaren

-1.151.930,82

Totaal overboekingen

Geraamd resultaat van het dienstjaar

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
van het vorig dienstjaar

0,00

-111.515,53

1.505.993,67
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Geraamd algemeen begrotingsresultaat
gewone dienst

1.394.478,14

BUITENGEWONE DIENST
Totaal buitengewone uitgaven

4.720.000,00

groep 91: investeringen

4.720.000,00

Totaal buitengewone ontvangsten

4.710.500,00

groep 81: investeringen
groep 82: schuld

10.500,00
4.700.000,00

Totaal vorige dienstjaren

0,00

Totaal overboekingen

0,00

Geraamd resultaat van het dienstjaar

-9.500,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
van het vorig dienstjaar

373.528,43

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
buitengewone dienst

364.028,430

1.2.

dat de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017, binnen de gestelde termijnen zal
overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid;

Bijlage:
-

het begrotingsdocument van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017;

2.

Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Overdracht van
bevoegdheden aan het politiecollege - gewone dienst.

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, Marleen Messely, Francis
Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne
Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
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Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadsleden: Catherine Matthieu en Steve Vanneste
Referenties:
-

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 33;
de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 234;
de nota van de korpschef van 31 oktober 2016 met kenmerk ST/BLD/VEA/5401/2016;
de beslissing van het politiecollege van 15 november 2016, punt 2;

Beschrijving:
Voor een vlot dagelijks beheer van de politiezone is het aangewezen dat door de politieraad een
delegatie wordt verleend aan het politiecollege inzake het bepalen van de wijze van gunnen van een
overheidsopdracht en het vaststellen van de voorwaarde van deze opdracht. Dit conform artikel 234
van de Nieuwe Gemeentewet.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
2.1.

Om ermee in te stemmen dat:
1.

de keuze van de wijze waarop de opdrachten voor de aanneming van werken,
leveringen en diensten worden gegund en de vaststelling van de voorwaarden voor die
opdrachten voor het dienstjaar 2017, overgedragen worden aan het politiecollege;

2.

dit geldt voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de
politiezone en binnen de perken blijven van de voorziene kredieten van de gewone
begroting van de politiezone VLAS en eventuele begrotingswijzigingen, voor het
dienstjaar 2017;

3.

de opdrachten in kwestie de som van 50.000 EUR ( exclusief BTW) niet mogen overschrijden;

3.

Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de kostprijs
niet hoger is dan 8.500 EUR voorzien op de buitengewone dienst. Beslissing.

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, Marleen Messely, Francis
Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne
Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadsleden: Catherine Matthieu en Steve Vanneste
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Referenties:
-

De Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 234;
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 33,
Het Koninklijk besluit van 20 juli 2000, betreffende de invoering van de euro en de wijziging
van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachtenmeer bepaald
artikel 2;
De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006;
Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
De omzendbrief BA-9804 van 23 juni 1998 – aanvullende omzendbrief voor de gemeenten, de
provincies en de OCMW’s aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen
betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving overheidsopdrachten;
De nota van de korpschef van 31 oktober 2016 met kenmerk ST/BLD/VEA/5410/2016;
De beslissing van het politiecollege van 15 november 2016, punt 3;

-

-

-

Beschrijving:
De omzendbrief BA-9804 van 23 juni 1998 – aanvullende omzendbrief voor de gemeenten, de
provincies en de OCMW’s aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen
betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving overheidsopdrachten, bepaalt dat de
gemeenteraad kan beslissen dat alle opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
waarvoor de kredieten werden voorzien in de buitengewone begroting en waarvan de kostprijs
200.000 Belgische frank exclusief BTW niet overschrijdt, steeds via een onderhandelingsprocedure en
met aangenomen factuur door het college van burgemeester en schepenen worden gegund.
Het Koninklijk besluit van 20 juli 2000, artikel 2, heeft bovenvermeld bedrag gewijzigd in 5.500 EUR
met ingang van 1 januari 2002.
Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 inzake plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren
heeft dit bedrag opnieuw gewijzigd in 8.500 EUR.
Artikel 33 van de wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus stelt dat Titel V (artikel 231 – artikel 237) van de Nieuwe gemeentewet
van overeenkomstige toepassing is.
De bepalingen voorzien in de bovenvermelde omzendbrief zijn een uitbreiding van de bepalingen
gestipuleerd in artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet en conform artikel 33 van de WGP1 van
overeenkomstige toepassing op de politiediensten.
Het artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet stipuleert dat de gemeenteraad de wijze van gunnen
voor overheidsopdrachten en de voorwaarden bepaalt.
Conform bovenvermelde omzendbrief kan in casu de politieraad beslissen dat alle opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag voorzien is op de buitengewone
dienst en niet hoger is dan 8.500 EUR, steeds via een onderhandelingsprocedure en met een
aangenomen factuur worden gegund door het politiecollege.
Voor een vlotte en efficiënte werking is het aangewezen om opdrachten beneden de 8.500 EUR te
gunnen via een onderhandelingsprocedure.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
3.1.

1

om er mee in te stemmen dat alle opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, waarvoor de kredieten werden voorzien in de buitengewone begroting en waarvan
de kostprijs niet groter is dan 8.500 EUR (excl. BTW) steeds via een
onderhandelingsprocedure en met aangenomen factuur door het politiecollege worden
gegund voor het begrotingsjaar 2017.

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
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4.

Mobiliteitscyclus 2017/01. Vacantverklaring van 1 betrekking in het operationeel kader.
Instemmen.

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, Marleen Messely, Francis
Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne
Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadsleden: Catherine Matthieu en Steve Vanneste

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;
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;
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-

-

-

het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve
in het raam van de mobiliteit;
het Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden
van het operationeel kader;
de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie
en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie
van de lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd;
de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de
lopende mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal
vacante betrekkingen;
de nota van de directie 'personeel' van 3 november 2016 met kenmerk
ST/BLD/VEA/5414/2016;
de beslissing van het politiecollege van 15 november 2016, punt 4.1.;

Beschrijving :
Volgens het nieuw beleid van de korpschef wordt deze laatste bijgestaan door twee coördinatoren die
samen met hem de opdrachten van de lokale politie uitvoeren: een coördinator operationele diensten
en een coördinator ondersteunende diensten. De COS (coördinator ondersteunende diensten) stuurt
het management van de medewerkers en de middelen aan en volgt bijgevolg de verantwoordelijken
op van de ondersteunende diensten en backoffices. Hij /zij is tevens vervangend korpschef.
Buiten de dagdagelijkse leiding van de medewerkers van de ondersteunende diensten, biedt de
coördinator ondersteunende diensten ook ondersteuning aan de korpschef op beleidsmatig vlak. De
basisdoelstelling is om de ondersteunende diensten te oriënteren naar een efficiënt en
resultaatsgericht backoffice gebeuren, waarbij een constante aftoetsing wordt gemaakt in functie van
de bijdrage aan de operationele diensten.
Omwille van de grootte van de politiezone VLAS en de grote verantwoordelijkheid die gepaard gaat
met deze functie, is het aangewezen dat deze functie wordt uitgevoerd door een hogere officier.
Raadslid Patrick Jolie vraagt de schorsing van de zitting om 19.35u.
Om 19.53u. start de zitting opnieuw.
Raadslid Jolie verduidelijkt de reden van deze schorsing.
Het voorbije jaar waren er heel wat gevoeligheden binnen het korps. We hebben er voor gekozen om
een aantal veranderingen door te voeren en dit heeft onrust teweeg gebracht bij de mensen in het
korps.
Het resultaat waren drie vakbondsacties aan het begin van de zittingen van de politieraad, een
stakingsaanzegging en een HOC.
Er was onduidelijkheid over het organogram, goed dat er nu een akkoord is.
In de mobiliteitscyclus 2017/01 zal een plaats voor hoofdcommissaris worden open gesteld. Het
openstellen van dergelijke functie moet samengaan met het organogram en daaromtrent zijn wij niet
geïnformeerd. Aangezien dit organogram pas vanmorgen goedgekeurd is kon dit ook niet vroeger.
Vandaar dat de CD&V – fractie vraagt om dit punt uit te stellen naar een volgende zitting.
De korpschef geeft een toelichting over het organogram dat deze morgen werd goedgekeurd op de
zitting van het BOC. Hij legt er de nadruk op dat zonder ondersteuning men geen operationele zaken
kan organiseren. Er werd gekozen voor twee grote directies met aan het hoofd een hoofdcommissaris
omwille van de grote verantwoordelijkheid die hieraan verbonden is.
De voorzitter verduidelijkt dat de vakbonden voorstander zijn voor het openstellen van deze functie.
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Raadslid Jolie vraagt naar de personele invulling van de diensten en of deze vacature financiële
repercussies heeft die terug te vinden zijn in de begroting.
De voorzitter verduidelijkt dat er op korte termijn 4 commissarissen zijn die met pensioen gaan. De
extra personeelsleden die bijkomend zullen aangeworven worden zullen in overleg met de vakbonden
ingepast worden in de zone.
Raadslid Axel Weydts ondersteunt de vraag om de directeur ‘operaties’ en de directeur ‘logistiek’ op
hetzelfde niveau te plaatsen.
Voorzitter Van Quickenborne verduidelijkt dat naar aanleiding van het HOC van 28 oktober 2016 en
de compromis met de vakorganisaties de bezetting van het aantal operationele personeelsleden zal
verhoogd worden van 241 naar 251. Het artikel 7 van onderstaande beslissing zou dan aangepast
worden als volgt: ‘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 241 251 fulltime equivalenten in het
operationeel kader’.

Op voorstel van het politiecollege wordt over gegaan tot de stemming inzake de vacant verklaring van
1 betrekking in het officierenkader (hoofdcommissaris) als coördinator ondersteunende diensten. Aan
deze stemming nemen 22 raadsleden deel en de uitslag luidt als volgt:
8 onthoudingen

Alain Cnudde, Patrick Jolie, Carol Leleu, Lieven Lybeer, Marleen Messely,
Francis Rodenbach, Johan Schietgat en Pieter Soens.

14 voor

de andere raadsleden

De politieraad beslist:
4.1.

om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen:

Art. 1.:
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekking vacant te verklaren:
1 betrekking in het officierenkader (hoofdcommmissaris) als coördinator ondersteunende diensten;
Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekking door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus
2017/01);

Art.3:
Voor de vacant verklaarde betrekking 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 betrekking valt niet onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals
bedoeld in tabel I van bijlage 19 RPPol;
Art.5:
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekking wordt voor volgende
selectiemodaliteit gekozen:
- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie;
- een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol;
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Art.6.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het officierenkader als
coördinator ondersteunende diensten:
Voorzitter:
HCP Rino DEFOOR, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- HCP Georges AECK, afdelingshoofd managementondersteuning van de PZ ARRO IEPER;
- HCP HCP Yves ROTTY, directeur van de directie Beheer van de PZ Brugge.
- 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.;
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, zal ieder vertrek
binnen de lopende mobiliteitscyclus aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig
aantal vacante betrekkingen tot een maximum van 251 fulltime equivalenten in het operationeel kader;

Art.8.;
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.9.;
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 betrekking in het officierenkader als
coördinator ondersteunende diensten geen mobiliteitsreserve aangelegd;

5.

Aankoop van 20 discreet gedragen kogelwerende vesten via het federaal raamcontract
DGS/DSA 2010 R3 290. Instemmen.

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, Marleen Messely, Francis
Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne
Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadsleden: Catherine Matthieu en Steve Vanneste

Referenties:
-

Het federaal raamcontract DGS/DSA 2010 R3 290 inzake discreet gedragen kogelwerende
vesten;
De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 15;
De nota van CP Guy Vincke, coördinator ondersteunende diensten, van 31 oktober 2016 met
kenmerk ST/BLD/VEA/5036/2016;
De beslissing van het politiecollege van 15 november 2016, punt 10.1.;
14
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Beschrijving:
Sedert 2010 is het federaal raamcontract DGS/DSA 2010 R3 290 van kracht. Dit raamcontract is
toegankelijk voor lokale politiezones waardoor de opmaak van eigen bestekken en
aanbestedingsdossiers overbodig wordt. Het raamcontract is geldig voor een periode van zes jaar tot
eind 2016.
Door de federale overheid werd dit raamcontract, dat toegankelijk is voor de lokale politiezones,
afgesloten met de firma MEHLER Varia System Gmbh, Rue Edelzeller 44 te 36043 Fulda Duitsland.
Ondertussen werden reeds heel wat leden van het korps, leden van de lokale recherche en
responsteam, uitgerust met dergelijke discreet gedragen kogelwerende vesten.
De 12 motorijders die werkzaam zijn in het korps zijn momenteel uitgerust met een gewone
kogelwerende vest. Het dragen van deze gewone kogelwerende vest is niet mogelijk in combinatie
met de motokledij.
In tijden van terreurdreiging en omwille van het feit dat geüniformeerde politiepersoneelsleden meer
en meer een doelwit zijn voor malafide personen, wordt vanuit de zone voorgesteld om de motorijders
uit te rusten met een ‘discreet’ gedragen kogelwerende vest. Deze discrete kogelwerende vesten
kunnen gedragen worden onder de motokledij en zijn dus wél combineerbaar met de huidige
motokledij.
Daarnaast is het ook aangewezen dat de 8 personeelsleden die deel uitmaken van GINT (de
geïntegreerde werking) ook uitgerust worden met discrete kogelwerende vesten. Deze
personeelsleden moeten veel in burger op pad en dienen onder hun burgerkledij een kogelwerende
vest te dragen.
De bovenbedoelde discrete kogelwerende vest is van het type HG1A - KR1 waarvan de eenheidsprijs
360,50 EUR (exclusief btw) bedraagt. Met vervanghoes van 27,00 EUR (exclusief btw) en transporttas
van 11,00 EUR (exclusief btw). Totaalbedrag 398,50 EUR (exclusief btw) - 482,19 EUR (inclusief btw).
Voor 20 discreet gedragen kogelwerende vesten, met vervanghoes en transporttas bedraagt de
kostprijs:
398,50 EUR x 20 = 7.970,00 EUR (excl BTW) – 9.643,70 EUR (incl BTW)
De aankoop van deze 20 discreet gedragen kogelwerende vesten, mét vervanghoes en mét
transporttas, kan betaald worden met de kredieten die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/74451 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2016.
De huidige kogelwerende vesten van de motorijders worden doorgeschoven naar andere
personeelsleden.
De dienst logistiek zal instaan voor de maatafname en verdere administratieve afhandeling.
Vanuit de politiezone VLAS wordt voorgesteld, om via het federaal raamcontract DGS/DSA 2010 R3
290
de 12 motorijders en de 8 personeelsleden van GINT uit te rusten met een discreet gedragen
kogelwerende vest, mét vervanghoes en mét transporttas.
De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
5.1.

om in te stemmen met de aankoop van 20 discreet gedragen kogelwerende vesten, type
HG1A-KR1 met één vervanghoes en één draagtas voor de 12 motards en de 8
personeelsleden van GINT.

5.2.

om in te stemmen dat deze 20 discreet gedragen kogelwerende vesten zullen aangekocht
worden via het federaal raamcontract DGS/DSA 2010 R3 290 volgens de daarin bepaalde
prijzen en bij de firma waarmee de federale overheid bovenvermeld raamcontract afgesloten
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heeft, meer bepaald de firma MEHLER Varia System Gmbh, Rue Edelzeller 44 te 36043 Fulda
Duitsland.

Budget:
-

Eenheidsprijs discreet gedragen kogelwerende vest: 360,5 EUR (excl. btw) – 436,21 EUR
(incl btw)
Vervanghoes: 27 EUR (excl btw) – 32,67 EUR (incl btw)
Transporttas: 11 EUR (excl btw) – 13,31 EUR (incl btw)
Totaal voor één discreet gedragen kogelwerende vest, één vervanghoes en één transporttas:
398,5 EUR (excl btw) – 482,19 EUR (incl btw)
Totaal voor 20 discreet gedragen kogelwerende vesten mét vervanghoes en mét transporttas:
398,50 EUR x 20 = 7.970,00 EUR (excl BTW) – 9.643,70 EUR (incl BTW)

Politiebegroting dienstjaar 2016 – begrotingsartikel 330/744-51 buitengewone dienst

Bijlage:
-

Fiche overeenkomst ‘discreet gedragen kogelwerende vesten’: federaal raamcontract
DGS/DSA 2010 R3 290

6.

Aankoop van garagemateriaal. Vaststellen van de voorwaarden en bepalen van de wijze
van gunnen.

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

Referenties:
-

-

-

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33,
betreffende de bevoegdheden van de politieraad;
de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26,
§ 1, 1° a;
de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
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,
inzonderheid artikel 5, § 4;
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-

de nota van de coördinator steundiensten CP Guy Vincke van 3 november 2016 met kenmerk
ST/BLD/VEA/5411/2016;
de beslissing van het politiecollege van 15 november 2016, punt 11.1. en 11.2.;

Beschrijving:
De politiezone VLAS, meer bepaald de dienst ‘logistiek’, werkt bijna twee jaar met het concept om
kleinere werkzaamheden niet meer uit te besteden, maar zelf in te staan voor die kleinere
herstellingen en onderhoud van het voertuigenpark. Op die manier heeft de PZ VLAS een goed zicht
gekregen op de meerwaarde die hierin kan gerealiseerd worden.
Het nieuwe politiekantoor PC3H zal hierdoor ingericht worden met een uitgeruste garage voor het
onderhoud van het wagenpark.
Als voorbereiding hiervoor investeert de PZ VLAS in de uitrusting van een garage.
De zone beschikt over een gekwalificeerde medewerker die de nodige kennis heeft om de beoogde
toestellen te gebruiken bij het onderhoud van de dienstvoertuigen.
Alle toestellen kunnen na levering reeds gebruikt worden en zullen grotendeels terugverdiend zijn
tegen de datum van verhuis naar het nieuwe kantoor.
Om alle banden zelf te monteren gaat de zone over tot de aankoop van een wielbalanceerder,
bandenmonteerder en een zuigercompressor.
Voor het bijvullen en controleren van alle airco’s in de voertuigen gaat de zone over tot de aankoop
van een airco-service apparaat.
De administratieve en technische bepalingen zijn terug te vinden in het bijgevoegde bestek met
referentie: 2016/239.
Als variant mogen de aanbieders prijs geven voor toestellen die zo goed als nieuw zijn.
De uitgave voor de aankoop van dit garagemateriaal wordt geraamd op 10.000 EUR (incl BTW).
Deze uitgave kan betaald worden met de kredieten die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/74451 dienstjaar 2016.
Er zal aan de politieraad voorgesteld worden om deze opdracht te gunnen bij wijze van een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en in te stemmen met het bestek met referentie
2016/239.
In de zitting van het politiecollege van 15 november 2016, punt 11.2. werd beslist om volgende
leveranciers aan te schrijven om een offerte in te dienen:
-

DE CLEENE TECHNICS nv, Dijkstraat 15 te 9150 LOKEREN
VANDENABEELE, Kortrijkstraat 174 te 8770 INGELMUNSTER
NEDERMAN, Bergensesteenweg 181 te 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
6.1.

om in te stemmen met het bestek met referentie 2016/239 inzake de aankoop van
garagemateriaal;

6.2.

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

Budget:
10.000 EUR (incl BTW)
Politiebegroting 2016 – artikelnummer 330/744-51
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Bijlage:
-

het desbetreffende bestek met referentie 2016/239

7.

Interzonale uitbouw van een ANPR-camera netwerk. Instemmen met aankoop van 3
ANPR-camera’s.

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, Marleen Messely, Francis
Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne
Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadsleden: Catherine Matthieu en Steve Vanneste

Referenties:
-

De wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 26 §1, 3°b;
Beslissing van het CBS van de Stad Kortrijk van 10 oktober 2016 tot de plaatsing van 15
ANPR camera’s op het grondgebied van de Stad Kortrijk;
De nota van HCP Rino Defoor, Korpschef en HINP Piet De Vulder, diensthoofd lokaal
informatiekruispunt van 4 november 2016 met als kenmerk ST/BLD/VEA/5420/2016;
De beslissing van het politiecollege van 15 november 2016, punt 12.1., 12.2. en 12.3.;

Beschrijving:
De pz vlas ging eerder investeren in zogenaamde mobiele ANPR-camera’s en wil vandaag vanuit een
duidelijke operationele visie alsook de mogelijkheden van de vaste ANPR-camera technologie in de
praktijk brengen en deze voluit gaan benutten.
Het ligt in de bedoeling van de pz vlas om vanuit politioneel operationeel oogpunt een vast ANPRcamera netwerk uit te bouwen en dit aan te laten sluiten op een bestaand Certipol-platform. Het
Certipol-platform vormt een basis voor de verwerking van de opsporingsinformatie en vormt vanuit
operationeel oogpunt de sleutel tot een adequate onderzoeksanalyse en opvolging in reële tijd van de
beschikbare gegevens.
Om bovenbedoelde doelstellingen verder te realiseren en de beoogde continuïteit te verzekeren en te
handhaven was het nuttig om een ‘netwerk’ uit te bouwen met camera's op verschillende locaties.
Bij beslissing van het CBS van de Stad Kortrijk van 10 oktober 2016 kreeg het beoogde
cameranetwerk alvast inhoud. De beslissing houdt de plaatsing van 15 ANPR-camera’s in op het
grondgebied van de Stad Kortrijk. De uitvoeringstermijn betreft eind 2016.
De uitbreiding van het ANPR-cameranetwerk naar de ‘partner’gemeenten binnen de pz vlas – Kuurne
en Lendelede – is vandaag in een opstartfase.
De uitbreiding van het netwerk naar de omliggende politiezones moet dan weer zorgen voor een
breder afdekken van het gebied buiten de politiezone. Dit bij zowel incidentgerichte- als proactieve
onderzoeken.
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Uitgaande van het feit dat de beoogde uitbreiding zonder meer de interzonale samenwerking ten
goede zal komen en ongetwijfeld een bijkomend argument zal inhouden in de strijd tegen de
grensoverschrijdende criminaliteit, is de pz vlas bereid de opgedane kennis en know how te delen met
andere de politiezones.
In bijzonder werd vandaag het overleg aangegaan met de pz Mira, de pz Val de l’escaut en de pz
Mouscron.
Aangaande dit overleg werd, voortgaande op de analyse van het criminaliteitsbeeld dat hiervoor werd
opgemaakt voor de periode 1 januari 2015 tem 16 oktober 2016 én anderzijds vanuit politioneel
operationeel, tactisch en strategisch oogpunt, overeengekomen om het kruispunt ‘Ijzeren bareel’ te
Spiere-Helkijn (Barriëre de fère) onder camera toezicht te plaatsen.
In een voorbereidende fase werd in een POC 2 opstelling een ANPR-camera opgesteld ter hoogte van
de N50 Doornikserijkweg te Kooigem. De ervaringen van het actief zijn van dergelijke ANPR-camera
op deze plaats, zijn uitermate positief te heten. De camera betreft de zogenaamde VECTOR Intelligent
ANPR-Camera 2 MP en leverde zowel vanuit technisch- als functioneel oogpunt uitstekende
prestaties in de periode van de POC.
Om bovenbedoelde doelstellingen verder te kunnen blijven realiseren en derhalve de beoogde
continuïteit te verzekeren en te handhaven is het nuttig om bij de plaatsing van de beoogde ANPRcamera’s op het kruispunt Ijzeren Bareel verder te kunnen bouwen binnen de ervaringen van de POC.
Het plaatsen van ANPR-camera’s op het kruispunt ‘Ijzeren bareel’ moet voor een naadloze
aansluiting zorgen op het ANPR-cameranetwerk van de pz vlas. In bijzonder zal de intake van de
reads op het Certipol-platform worden geïntegreerd in de werking van de lokale DMR (Digitale
Monitoring Room) van de pz vlas én deel gaan uitmaken van de real time monitoring op niveau van
CIWES.
Omwille van de exclusieve kennis en ervaring die de leverancier van de ANPR-camera’s heeft in de
actieve monitoring en exploitatie van meta data en omwille van het feit dat de uitvoering van de intake
van de ‘lezingen’ op het Certipol platform door een eventuele andere firma, de politiezone voor
onevenredige technische en functionele moeilijkheden zou plaatsen, is het aangewezen om voor de
levering van de hardware-omgeving thans opnieuw beroep te doen op de firma JENOPTIK Robot
GmbH, Opladener Str. 202 40789 Monheim, Germany, Bureau Belgium: Zottegem.
Het zou tevens de bedoeling zijn om de aangekochte camera’s ter beschikking te stellen van de
aangrenzende politiezones. Concreet wordt de expertise voor de bredere uitbouw ingezet voor het
afwerken van het integrale dossier ter ondersteuning van de aangrenzende zones. De investering
voor de aankoop van de nodige bijkomende camera’s is een prefinanciering door de zone Vlas, die
integraal wordt gerecupereerd via een huurkoopformule voor bepaalde duur.
Er werd hieromtrent een voorstel van huurkoopovereenkomst opgemaakt voor te leggen ter
goedkeuring aan de naburige en participerende zones.
Concreet stelt de politiezone VLAS voor om aan de politieraad te vragen haar instemming te
verlenen met volgende aankoop:
3 ANPR camera’s van het type VECTOR Intelligent ANPR-Camera 2 MP die in een interzonaal
samenwerkingsverband in de omgeving van het kruispunt ‘Ijzeren bareel’ worden geïnstalleerd en
geactiveerd :
1. Spiere-Helkijn, Doornikserijksweg – paal 448;
2. Spiere-Helkijn, L. Catoirelaan – paal 440;
3.Spiere-Helkijn , Jacquetboslaan – paal 380.

2

POC = proof of concept
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Argumentatie
De aanwezigheid van camera's op de locatie ‘Ijzeren bareel’ zal vanuit politioneel oogpunt o.m.
toelaten
om:

de locatie vanop afstand en in reële tijd onder toezicht te plaatsen;

de oriëntering van de politiepatrouilles beter af te stemmen op aan de gang zijnde
onregelmatigheden;

de herkenning en identificatie van verdachten na te streven en de beschikbare beelden te
gebruiken voor verder onderzoek of als bewijslast in het lopend dossier;

de interzonale relaties in de strijd tegen de grensoverschrijdende criminaliteit aan te scherpen;

de aanrijroutes van criminelen vanuit het zuiden van de politiezone in beeld te brengen en
onder controle te krijgen;

deze te koppelen aan het Certipol platform dat voorziet in de verwerking van de beschikbare
gegevens vanuit politioneel oogpunt

de (interzonale en interregionale) operationele samenwerking onder regie van Ciwes én Cinau
te bewerkstelligen en desgevallend verder uit te breiden in andere of bredere partnerships.
We stellen voor om de levering en plaatsing van ANPR camera's en bijhorend materiaal te gunnen
aan de firma JENOPTIK Robot GmbH, Opladener Str. 202,40789 Monheim, Germany, Bureau
Belgium: Zottegem voor een geraamd totaal bedrag van € 30.000 incl BTW.
Om deze camera's te kunnen aansluiten dient er door Eandis op iedere bovenvermelde locatie stroom
voorzien te worden. Hiervoor werd door Eandis een offerte opgemaakt van € 1.000/per paal excl 21%
btw x 3 = € 3.000 excl btw – € 3.630 incl btw en een jaarlijkse vergoeding van € 40/per paal excl 21%
btw x 3 = € 120 excl btw – € 145,20 incl btw.

In de zitting van het politiecollege van 15 november 2016, punt 12.2. en 12.3. werd, onder voorbehoud
van goedkeuring van de aankoop van deze 3 ANPR_camera’s door de politieraad, ingestemd met de
kostprijs van de werken die door Eandis moeten uitgevoerd worden om deze camera’s operationeel te
maken en te houden en met een voorstel van huurkoopovereenkomst ten behoeve van de
aangrenzende politiezones;

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
7.1.

om in stemmen met de aankoop van 3 ANPR-camera’s van het type VECTOR Intelligent
ANPR-Camera 2 MP en deze opdracht te gunnen aan de firma JENOPTIK Robot GmbH,
Opladener Str. 202,40789 Monheim, Germany, Bureau Belgium: Zottegem, conform artikel
26 §1, 3°b van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006;

Budget:
3 ANPR-camera’s van het type VECTOR Intelligent ANPR-Camera 2 MP
€ 30.000 incl BTW
Dienstjaar 2016 – begrotingsartikel 330/744-51
Werken die door Eandis moeten uitgevoerd worden
€ 3.000 excl btw – € 3.630 incl btw
Dienstjaar 2016 – begrotingsartikel 330/124-06

Jaarlijkse vergoeding aan Eandis
€ 120 excl btw – € 145,20 incl btw.
Dienstjaar 2016 en volgende – begrotingsartikel 330/124-12
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Bijlage:
-

Technische beschrijving van de ANPR-camera type VECTOR Intelligent ANPR-Camera 2 MP;
Desbetreffende offerte van de firma JENOPTIK van 8 november 2016;
Het voorstel van huurkoopovereenkomst ten behoeve van de aangrenzende politiezones;

Mondelinge vragen door de raadsleden.
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, Marleen Messely, Francis
Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Arne
Vandendriessche, Hilde Verduyn en Axel Weydts.
Korpschef : Rino Defoor
Secretaris: Annelies Verplaetse
Afwezig:
Raadsleden: Catherine Matthieu en Steve Vanneste

De raad hoort,
Raadslid Carol Leleu vraagt of het mogelijk is dat een andere zone komt flitsen in onze zone.
De korpschef antwoordt dat er een samenwerkingsakkoord is met de verschillende zones. De boetes
gaan naar het nationale niveau.
Raadslid Johan Schietgat vraagt om felicitaties over te brengen aan de wijkinspecteur van Overleie.
Deze heeft op een zéér menselijk manier gehandeld bij het zoeken naar een leerling.
Raadslid Axel Weydts verduidelijkt dat er in Kortrijk drie fietsstraten zijn. Hij wordt vaak aangesproken
dat automobilisten het reglement niet naleven in deze straten en vraagt gericht toezicht.
Raadslid Maarten Seynaeve stelt dat het drugsfenomeen, drugshandel en drugsconsumptie, in Kortrijk
in stijgende lijn gaat. Is dit een landelijke tendens ?
De voorzitter verduidelijkt dat men enerzijds kan werken op fenomenen waar de mensen slachtoffer
van zijn (zoals woninginbraken, diefstallen) maar anderzijds ook op fenomenen waarbij men niet direct
slachtoffers heeft (drughandel, illegaliteit). Hoe meer je op deze laatste fenomenen werkt hoe meer
vaststellingen men heeft. Wat het drugsfenomeen betreft wordt in de zone niet alleen op festivals
gecontroleerd maar ook proactief.

Raadslid Carol Leleu heeft vernomen dat er een informatievergadering is geweest voor de bewoners
inzake het nieuw politiecommissariaat. Wij waren daar als politieraadsleden niet op uitgenodigd
nochtans waren er twee politieraadsleden aanwezig.
Nog volgens raadslid Leleu zal men daar info hebben gegeven die wij normaal moesten weten, wij
hadden ook graag de reactie van de bewoners gekend.
Raadslid Maarten Seynaeve merkt op dat dit in de vorige legislatuur ook niet is gebeurd.
Raadslid Wouter Allijns meldt dat hij aanwezig was en door een Twitterbericht op de hoogte was van
de bewonersvergadering.
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Raadslid Pieter Soens treedt raadslid Leleu bij.
De voorzitter besluit om de politieraadsleden in de toekomst uit te nodigen.

Besloten zitting 28 november 2016

8.

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

9.

Het statutariseren van twee personeelsleden van het administratief en logistiek kader.
Instemmen.

Goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 30 januari 2017.

De secretaris,
Annelies Verplaetse

De voorzitter,
Vincent Van Quickenborne
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