ZITTING VAN DE POLITIERAAD
POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE
Maandag 23 oktober 2017 van 19u. tot 20.25u.
stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK

AGENDA

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 25 september 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017. Instemmen.
Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de kostprijs niet hoger is
dan 30.000 EUR voorzien op de buitengewone dienst. Instemmen met delegatie.
Interne afwerking van nieuw politiecommissariaat PC3H. Vastleggen van kredieten. Instemmen.
Verlenging van het huurcontract commissariaat ‘Ter Doenaert’ met één jaar en overleg met de
verhuurder. Instemmen.
Mobiliteitscyclus 2017/05. Vacantverklaring van 16 betrekkingen in het operationeel kader.
Instemmen.
Voorstelling wijkplan. Toelichting.
Vragen van politieraadslid Alain Cnudde inzake het event ‘Kamping Kitsch’.
Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting:
8.
9.
10.
11.
12.

Invorderen langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke partijstelling
door de politiezone VLAS.
Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met betrekking
tot het vast weddegedeelte. Instemmen.
Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met betrekking
tot het extra wettelijk weddegedeelte. Instemmen.
Wijziging toegekende rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolg van een arbeidsongeval, naar
aanleiding van pensionering om medische redenen.
Op rust stelling van een commissaris. Instemmen.
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DE POLITIERAAD
POLITIEZONE
KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

zitting maandag 23 oktober 2017

Om 19.06u. 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: Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Carol Leleu, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout
Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter
Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Hilde Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse

Het verslag van de zitting van de politieraad van 25 september 2017, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

De zitting eindigt om 20.25u.
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Openbare zitting maandag 23 oktober 2017

1.

Eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017. 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, Carol Leleu, Marc
Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis
Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde
Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse

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 55 van 8 december 2016 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2017 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 28 november 2016, punt 1;
de beslissing van de politieraad van 27 maart 2017, punt 5;
de nota van de korpschef van 2 oktober 2017 met kenmerk BOD/SCR/VEA/4595/2017;
het verslag van de begrotingscommissie van 5 oktober 2017;
de beslissing van het politiecollege van 5 oktober 2017, punt 2;

Beschrijving:
De begrotingswijziging 2017 bevat enkele aanvullingen ten opzichte van de begroting 2017 en dit vooral in de
buitengewone dienst waar verschillende kosten voorzien worden in functie van de oprichting van het nieuwe
politiecommissariaat PC3H. Bedoeling is om via de overheidsopdrachten en verschillende bestaande
raamcontracten reeds nu offertes aan te vragen en bestellingen te plaatsen en dit in functie van een vlotte
verhuis.
I.

Betreffende de gewone dienst

a) Betreffende de uitgaven gewone dienst:
De totale uitgaven van het dienstjaar stijgen van € 25.150.159 met € 116.935 naar 25.267.094 en dit verdeeld
over volgende posten:
De personeelskosten:
Er zijn geen wijzigingen in de personeelskosten
De werkingskosten:
De werkingskosten stijgen met € 45.500
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-

Door de aanwerving van verschillende nieuwe personeelsleden dient er voldoende krediet voorzien te
worden voor hun opleiding waardoor dit krediet stijgt met € 25.000 naar € 100.000.
Doordat de politiezone zelf instaat voor het onderhoud van het wagenpark en dus meer materiaal zelf
aankoopt dient dit krediet met € 18.000 verhoogd te worden naar € 35.000.

De financiële kosten:
De financiële kosten stijgen met € 71.435. Enerzijds ligt de interestvoet van 2,095% van de lening aangegaan op
30 jaar voor de oprichting van het nieuwe PC3H een 20 basispunten hoger dan oorspronkelijk geraamd.
Anderzijds is er een vermindering van de aflossingen van een oudere lening van € 9.042.
b) Betreffende de ontvangsten gewone dienst:
De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 25.038.643 met € 561.862 naar € 25.600.605 en dit
verdeeld over de vorige dienstjaren (€ 353.484) als het huidig dienstjaar (208.478).
In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de gewone dienst correct ingeschreven voor een bedrag
van € 3.076.532. Tevens werden de federale sociale toelage II voor een bedrag van € 140.453, de subsidies voor
de Navap van het 3e kwartaal 2016 voor een bedrag van € 82.824 als de tweede schijf van het boetefonds 2012
voor een bedrag van € 130.207 ingeschreven.
Voor het huidig dienstjaar zijn ondertussen de bedragen voor de verschillende federale toelagen van 2017
gepubliceerd. Via de begrotingswijziging worden de voorziene federale toelagen dan ook aangepast aan de
gepubliceerde cijfers. De grootste wijzigingen hierbij zijn een stijging van € 19.545 voor de federale sociale
toelage I en een stijging van € 138.328 voor de federale basistoelage.
c) Betreffende het resultaat gewone dienst:
Het geraamd resultaat van het dienstjaar verbetert met € 445.027 naar € 333.512
Daarbij wordt het geraamd begrotingsresultaat van de rekening 2016 geteld dat 3.076.533 bedraagt.
Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van € 3.410.044,28
wat maar liefst 2.015.566 meer is dan het oorspronkelijk geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone
dienst van 2017.

II.

Betreffende de buitengewone dienst

a) Betreffende de uitgaven buitengewone dienst:
Voor de uitgaven in de buitengewone dienst worden naast de jaarlijkse investeringen tevens de aankoop en
aanleg van een bijkomende parking als de inrichting van het nieuwe PC3H voorzien. Daardoor stijgen de totale
uitgaven van het dienstjaar van € 4.720.000 met € 1.340.000 naar € 6.060.000.
Voor de aankoop en aanleg van de bijkomende parking wordt € 375.000 voorzien
Tevens wordt er € 350.000 voorzien voor de aankoop van divers los meubilair voor de vergaderzalen, kantoren,
refter, …
Daarnaast wordt er € 795.000 aan informaticamateriaal voorzien waarvan € 55.000 voor diverse aankopen in
het huidige dienstjaar en € 740.000 om te investeren in het nieuwe PC3H waaronder de uitrusting van de
commandoroom, het voorzien van nieuwe servers, pc’s en laptops en andere.
Uiteindelijk is er de stijging van € 70.000 voor de aankoop van voertuigen daar er een voertuig door een
ongeval “per total” was, diende er een nieuw aangekocht te worden. Tevens was er een tussenkomst van de
verzekering voor dit voertuig.
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De aankoop van uitrusting kan met € 50.000 verminderen waardoor er nog € 150.000 overblijft waarvan
€ 110.00 voor het eigen dienstjaar en € 40.000 voor de uitrusting van het PC3H.
b) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst:
De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 4.710.500 met € 845.400 naar € 5.555.900 en dit
verdeeld over volgende posten:
In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de buitengewone dienst correct ingeschreven voor een
bedrag van € 550.416.
Voor de diverse investeringen in de buitengewone dienst wordt een overboeking van € 750.000 voorzien vanuit
het buitengewone reservefonds waardoor er nog € 750.000 op dit fonds overblijft.
Er is een tussenkomst van € 53.000 als vergoeding voor het kapotte voertuig.
Tevens is er een tussenkomst van de politiezone Mira (3) en Moeskroen (1) in de uitbouw van het cameraschild
voor een totaalbedrag van € 42.400.
c) Betreffende het resultaat buitengewone dienst:
Het geraamd resultaat van het dienstjaar is gedaald met € 494.600 naar -€ 504.100.
Dit wordt gecompenseerd door het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de rekening 2016 te tellen van
€ 550.416 waardoor dit uiteindelijk een positief geraamd algemeen resultaat geeft van € 46.316.
Ter zitting geeft de bijzondere rekenplichtige een toelichting inzake deze eerste begrotingswijziging van het
dienstjaar 2017.
Gehoord de opmerkingen van raadslid Alain Cnudde;
Gehoord de vraag van raadslid Cnudde waarbij hij een schematisch overzicht vraagt van de oorspronkelijke
kosten van het bouwproject PC3H en de kosten die er bij gekomen zijn;
Gehoord de opmerkingen van de raadsleden David Wemel en Jeroen Dujardin;
Gehoord het antwoord van de bijzondere rekenplichtige;

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 eerste begrotingswijziging van
de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2017 waarvan de uitslag luidt als volgt:
62,167 ja - stemmen
Marc Lemaitre, Phyllis Roosen, Bert Herrewyn, Hilde Verduyn, Marie Claire
Vandenbulcke, Fanny Decock, Wout Maddens, Wouter Allijns, Maarten Seynaeve,
Liesbet Maddens, Jeroen Dujardin, Steve Vanneste, Carine Dewaele, Francis Benoit en
Vincent Van Quickenborne
33 onthoudingen

de andere raadsleden

O neen stemmen
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De politieraad beslist:
1.1.

om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017, als
volgt:

BEGROTINGSWIJZIGING 2017/1
GEWONE DIENST
uitgaven

begroting
2017
20.038.148,88
2.675.518,55
21.300,00
1.263.260,38
23.998.227,81

in + of in -

nieuw bedrag

0,00
45.500,00
0,00
71.435,27
116.935,27

20.038.148,88
2.721.018,55
21.300,00
1.334.695,65
24.115.163,08

vorige dienstjaren
overboekingen
TOTALE UITGAVEN
VAN HET DIENSTJAAR

1.151.930,82
0,00
25.150.158,63

0,00
0,00
116.935,27

1.151.930,82
0,00
25.267.093,90

ontvangsten

begroting
2017
33.500,00
24.877.841,75
127.301,35
25.038.643,10

in + of in -

nieuw bedrag

35.000,00
173.478,32
0,00
208.478,32

68.500,00
25.051.320,07
127.301,35
25.247.121,42

vorige dienstjaren
overboekingen

0,00
0,00

353.484,09
0,00

353.484,09
0,00

TOTALE ONTVANGSTEN
VAN HET DIENSTJAAR

25.038.643,10

561.962,41

25.600.605,51

personeel
werkingskosten
overdrachten
schuld
totaal uitgaven eigen
dienstjaar

prestaties
overdrachten
schuld
totaal ontvangsten
eigen dienstjaar

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

333.511,61
3.076.532,67
3.410.044,28

BEGROTINGSWIJZIGING 2017/2
BUITENGEWONE DIENST
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uitgaven

begroting
2017
0,00
4.720.000,00
0,00
4.720.000,00

in + of in -

nieuw bedrag

0,00
1.340.000,00
0,00
1.340.000,00

0,00
6.060.000,00
0,00
6.060.000,00

vorige dienstjaren
overboekingen

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE UITGAVEN
VAN HET DIENSTJAAR

4.720.000,00

1.340.000,00

6.060.000,00

ontvangsten

begroting
2017
0,00
10.500,00
4.700.000,00
4.710.500,00

in + of in -

nieuw bedrag

95.400,00
0,00
0,00
95.400,00

95.400,00
10.500,00
4.700.000,00
4.805.900,00

vorige dienstjaren
overboekingen

0,00
0,00

0,00
750.000,00

0,00
750.000,00

TOTALE ONTVANGSTEN
VAN HET DIENSTJAAR

4.710.500,00

845.400,00

5.555.900,00

overdrachten
investeringen
schuld
totaal uitgaven
eigen dienstjaar

overdrachten
investeringen
schuld
totaal ontvangsten
eigen dienstjaar

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

1.2.

-504.100,00
550.416,14
46.316,14

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

Bijlage:
-

Verslag begrotingscommissie van 5 oktober 2017 ;
De documenten inzake deze eerste begrotingswijziging;

2.

Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de kostprijs niet hoger is
dan 30.000 EUR voorzien op de buitengewone dienst. Instemmen met delegatie.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
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Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Carol Leleu, Marc
Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis
Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde
Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse

Referenties:
-

-

De Nieuwe Gemeentewet, in zonderheid artikel 234;
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus, in zonderheid artikel 33;
Het Koninklijk besluit van 20 juli 2000, in zonderheid artikel 2;
De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in zonderheid artikel 92;
Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, in
zonderheid artikel 105, §1,4° en artikel 110;
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 waarnemend korpschef van 18 augustus 2017 met kenmerk BOD/SCR/VEA/3840/2017;
De beslissing van het politiecollege van 5 oktober 2017, 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 gewijzigd in 8.500 EUR. De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 in zonderheid artikel 92
heeft dit bedrag opnieuw gewijzigd in 30.000 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

1

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
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dan 30.000 EUR, steeds via een onderhandelingsprocedure en met een aangenomen factuur worden gegund
door het politiecollege.
In de zitting van de politieraad van 28 november 2016, punt 3, werd reeds ingestemd met bovenbedoelde
delegatie van de politieraad naar het politiecollege voor een bedrag van 8.500 EUR conform de vroegere
wetgeving.
De politiezone VLAS is vragende partij om deze delegatie te bekomen tot een bedrag van 30.000 EUR.
Enerzijds omdat de nieuwe, huidige wetgeving, meer bepaald het artikel 92 van de wet op de
overheidsopdrachten van 17 juni 2016, deze delegatie toelaat tot een bedrag van 30.000 EUR anderzijds omdat
er in de nabije toekomst heel wat aankopen dienen te gebeuren in het kader van het nieuwbouwproject PC3H.
Ook voor een vlotte en efficiënte werking is het aangewezen om opdrachten beneden de 30.000 EUR te
gunnen via een onderhandelingsprocedure.
Het is aangewezen om deze delegatie te vragen tot het einde van de huidige legislatuur.
Gehoord de vraag van raadslid Alain Cnudde om één keer per jaar een lijst te verkrijgen met de dossiers die via
deze delegatie werden behandeld.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
2.1.

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 30.000 EUR (excl. BTW) steeds via een onderhandelingsprocedure en met aangenomen
factuur door het politiecollege worden gegund voor het resterend deel van het dienstjaar 2017 en het
dienstjaar 2018.

3.

Interne afwerking van nieuw politiecommissariaat PC3H. Vastleggen van kredieten. 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, Carol Leleu, Marc
Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis
Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde
Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse

Referenties:
-

beslissing van het politiecollege 08 september 2017, punt 1 ;
Stafoverleg van 13 september 2017 waarin de interne afwerking van het nieuw politiegebouw PC3H
werd besproken ;
overleg met de bijzonder rekenplichtige van 15 september 2017 inzake de begrotingswijziging
2017/1 ;
de beslissing van het politiecollege van 5 oktober 2017, punt 4.1.;

Beschrijving:
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Het nieuw politiegebouw PC3H moet instapklaar zijn in het najaar 2018. Voor de medewerkers van de PZ VLAS
is dit een uniek moment. De dienst Logistiek ijvert dan ook om de medewerkers te laten verhuizen naar een
moderne werkomgeving waarbij de interne afwerking van het gebouw niet onbelangrijk is.
Met de plannen van THV VLAS die nu concreet zijn en vast liggen, werd in overleg gekeken wat er diende te
gebeuren om de nieuwbouw intern af te werken.
Gedurende het werkjaar 2017 werden er door de VLAS-leden van de stuurgroep nieuwbouw ramingen
gemaakt, aan de hand van opgevraagde offertes, om een beeld te kunnen vormen van de investeringen nodig
om de nieuwbouw intern af te werken.
Hierbij werd maximaal gebruikt gemaakt van de bestaande raamcontracten waardoor we verzekerd zijn van
voordelige prijzen.
Deze ramingen werden overlopen in een stafoverleg op 13 september 2017 en op een overleg van 15
september 2017 inzake de begrotingswijziging 2017/1 en 2.
Het totaalbedrag van 1.130.000 EUR voor de interne afwerking werd dan ook ingeschreven in de
begrotingswijziging 2017/1 die wordt voorgelegd aan de politieraad van oktober 2017.
Met deze nota voor het politiecollege wil de PZ VLAS de bedragen op 4 begrotingsposten van de buitengewone
dienst laten valideren, zodat de bedragen boekhoudkundig kunnen worden vastgelegd.
Dit geeft de PZ VLAS de flexibiliteit om in 2017 en 2018, naargelang de vorderingen van THV VLAS in de
afwerking, vlot te kunnen inspelen om meubilair, ICT en andere materiaal te bestellen, te laten leveren op het
gepaste moment én te betalen.
De verschillende loten zullen dan telkens naar de politieraad gebracht worden van zodra hiervoor prijs
gevraagd wordt.

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
3.1.

akkoord te gaan om een deel van het krediet, dienstjaar 2017/02, voorzien op de volgende
begrotingsposten als volgt te besteden, zodat de PZ VLAS deze totaalbedragen boekhoudkundig kan
laten vastleggen met het oog op een vlotte bestelling, levering en betaling van meubilair, ICT en ander
materiaal voor de interne afwerking van de nieuwbouw PC3H en dit zowel in het najaar van 2017 als
het voorjaar van 2018:

- begrotingspost 741-51 : 350.000 EUR - Bureaumeubilair
Divers meubilair voor o.a. kantoren eerste lijn en tweede lijn, vergaderzalen, refter, …..)
- begrotingspost 742-53 : 740.000 EUR - Informaticamateriaal
Divers informaticamateriaal zoals wireless network, servers, multimedia(schermen) op diverse plaatsen
waaronder in de vergaderzalen en de commandoroom, uitrusting audio-visuele verhoorlokalen,
telefooncentrale, laptops, pc’s...)
- begrotingspost 744-51 : 40.000 EUR - Uitrusting
Diverse uitrusting zoals huishoudtoestellen voor de refter, vloer- en reinigingsmachines, collectief servies, ...)

Budget:
Begroting 2017 - onder voorbehoud van de goedkeuring van de politieraad van de begrotingswijziging 2017/02
begrotingspost 741-51 : 350.000 EUR
begrotingspost 742-53 : 795.000 EUR
begrotingspost 744-51 : 150.000 EUR

4.

Verlenging van het huurcontract commissariaat ‘Ter Doenaert’ met één jaar en overleg met de
verhuurder. Instemmen.

Aanwezig:
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Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Carol Leleu, Marc
Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis
Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde
Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse

Referenties:
-

de beslissing van de politieraad van 23 december 2011, punt 3 ;
de huurovereenkomst tussen “Ter Doenaert Kantoren N.V”. en de PZ VLAS van 12 januari 2012 ;
het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, meer bepaald artikel 161,2° inzake de
vrijstelling van registratiekosten ;
nota van CP Guy Vincke van 19 september 2017 met kenmerk ST/BLD/VGY - 4377/2017 ;
de beslissing van het politiecollege van 22 september 2017, punt 13.1.;

Beschrijving:
Met de nieuwbouw PC3H in het vooruitzicht, moeten ook de diverse huurcontracten van de gebouwen waarin
de PZ VLAS is gehuisvest, bekeken worden in het licht van een optimale overgang.
Het huurcontract van het commissariaat “Ter Doenaert” in de Baliestraat is een eerste stap hierin, gezien het
contract eindigt op 01 april 2018.
Het huurcontract stipuleert in artikel 3 :
“””Duur van de huur
Deze huurovereenkomst gaat in op 01 april 2012 voor een termijn van zes (6) jaar om, behoudens verlenging, te
eindigen op 01 april 2018.
Partijen kunnen de huur elk afzonderlijk ten vroegste beëindigen bij het verstrijken van de zesjarige periode mits
zij zes maanden tevoren opzeggen per aangetekende brief.
Behoudens opzeg van zes maanden de eerste periode en van drie maanden vanaf het zevende jaar, wordt de
overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 1 jaar.
In geval van stopzetting door de huurder gedurende de zesjarige periode is hij verplicht de huurprijs te betalen
tot het einde van deze periode.”””
Op 01 april 2018 zal de nieuwbouw PC3H nog niet afgewerkt zijn. De afwerking en verhuis zijn gepland in het
najaar van 2018.
Voorlopig is een onmiddellijke opzeg van het huurcontract niet aan de orde. De PZ VLAS kiest ervoor om het
commissariaat “Ter Doenaert” verder te kunnen huren tot 31 december 2018. Door een verlenging stilzwijgend
te laten gebeuren wordt het huurcontract verlengd tot 01 april 2019.
De PZ VLAS wil in overleg met de verhuurder de datum van 31 december 2018 contractueel vastleggen, zodat
beide partijen op de hoogte zijn dat niet het volle zevende huurjaar in aanmerking komt. Zo kan de PZ VLAS
overleggen om de laatste drie maanden van het zevende huurjaar niet te moeten betalen (periode 01 januari
2019 - 31 maart 2019).

De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
4.1.

om een stilzwijgende verlenging van het huurcontract “Ter Doenaert” in de Baliestraat 3 te 8510
KORTRIJK-Marke met één jaar (01 april 2018 - 01 april 2019) goed te keuren en machtiging te geven
aan de PZ VLAS om bij het overleg met de verhuurder de verlenging te laten ophouden op
31 december 2018, zodat de laatste drie maanden huurgeld van januari 2019, februari 2019 en maart
2019 niet dienen betaald te worden.
11
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Budget:
Dienstjaar 2018 onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2018
begrotingsartikel 330/126-01.

Bijlage:
-

kopie van het huurcontract commissariaat “Ter Doenaert” in de Baliestraat 3 te 8510 KORTRIJK-Marke.

5.

Mobiliteitscyclus 2017/05. Vacantverklaring van 16 betrekkingen 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, Carol Leleu, Marc
Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis
Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde
Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse

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;
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-

-

-

-

-

-

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;
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 dienst Personeel van 2 oktober 2017 met kenmerk BOD/SCR/VEA/4588/2017;
de beslissing van het politiecollege van 5 oktober 2017, punt 7.1.;
de beslissing van het politiecollege van 20 oktober 2017, punt 3.1.;

Beschrijving:
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 16 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2017-05, om
te evolueren naar 251 operationele effectieven.
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren:
- 1 officierenkader domein Bereikbaarheid
- 1 officierenkader proces Informatiebeheer
- 1 middenkader domein Leefbaarheid/Sociale politie
- 1 middenkader domein Wijk/Leiding kantschriften en aangiften
- 1 middenkader proces Personeel/geweldsbeheersing
- 2 middenkaders domein Veiligheid/Teams
- 1 basiskader domein Leefbaarheid/Wijk Kortrijk
- 2 basiskaders domein Leefbaarheid/Aangiften
- 1 basiskader domein Verkeersveiligheid & Events/Mobiliteit/motorrijder
- 1 basiskader domein Veiligheid/Recherche/drugs
- 4 basiskaders domein Veiligheid/Teams
Gehoord de toelichting door de korpschef;
Gehoord de opmerking van raadslid Marc Lemaitre;
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De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen:
5.1.

om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen:

Art. 1.:
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de
operationele diensten:
-

1 officierenkader domein Bereikbaarheid
1 officierenkader proces Informatiebeheer
1 middenkader domein Leefbaarheid/Sociale politie
1 middenkader domein Leefbaarheid/Wijk/Leiding kantschriften en aangiften
1 middenkader proces Personeel/geweldsbeheersing
2 middenkaders domein Veiligheid/Teams
1 basiskader domein Leefbaarheid/Wijk Kortrijk
2 basiskaders domein Leefbaarheid/Aangiften
1 basiskader domein Verkeersveiligheid & Events/Mobiliteit/motorrijder
1 basiskader domein Veiligheid/Recherche/drugs
4 basiskaders domein Veiligheid/Teams

Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus
2017/05);
Art.3:
Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het operationeel
kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest;
Art.4:
Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in tabel
I van bijlage 19 RPPol;
-

2 basiskaders domein Leefbaarheid/Wijk Kortrijk
1 basiskader domein Verkeersveiligheid & Events/Mobiliteit/motorrijder
1 basiskaders domein Veiligheid/Recherche/drugs

Art.5:
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit
gekozen:
- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie;
- een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol;
Art.6.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het officierenkader domein
Bereikbaarheid, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’;
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- CP Heidi DECRAENE, leiding ‘Leefbaarheid’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.7.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het officierenkader proces
Informatiebeheer, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’;
- CP Heidi DECRAENE, leiding ‘Leefbaarheid’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.8.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het middenkader domein
Leefbaarheid/Sociale politie, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, leiding ‘Leefbaarheid’;
- HINP Pol VERHAEGHE, lid ‘Sociale Politie’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.9.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het middenkader domein
Leefbaarheid/Wijk/Leiding kantschriften en aangiften, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, leiding ‘Leefbaarheid’;
- HINP Dirk HUYSENTRUYT, leiding ‘Leefbaarheid’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.10.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het middenkader proces
Personeel/geweldsbeheersing, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
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Leden:
- CP Kurt D’HONDT, lid ‘Recherche/drugs’;
- HINP Christophe DHONDT, lid ‘Recherche/radex’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.11.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 2 betrekkingen in het middenkader domein
Veiligheid/ teams, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, leiding ‘Leefbaarheid’
- HINP Brecht SEYNHAEVE, leiding ‘Veiligheid’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.12.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het basiskader domein
Leefbaarheid/Wijk Kortrijk, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, leiding ‘Leefbaarheid’;
- HINP Dirk HUYSENTRUYT, leiding ‘Leefbaarheid’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.13.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 2 betrekkingen in het basiskader domein
Leefbaarheid/Aangiften, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, leiding ‘Leefbaarheid’;
- HINP Dirk HUYSENTRUYT, leiding ‘Leefbaarheid’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.14.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het basiskader domein
Verkeersveiligheid & Events/Mobiliteit/motorrijder, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
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CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, leiding ‘Leefbaarheid’;
- HINP Bjorn BOUCKAERT, leiding ‘Verkeersveiligheid & Events’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.15.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het basiskader domein Veiligheid
/Recherche/drugs, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Kurt D’HONDT, lid ‘Recherche/drugs’;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, leiding ‘Veiligheid’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.16.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 4 betrekkingen in het basiskader domein Veiligheid/
teams, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, leiding ‘Veiligheid’, aangewezen door de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, leiding ‘Leefbaarheid’
- HINP Brecht SEYNHAEVE, leiding ‘Veiligheid’;
- Adviseur Lesley MALFAIT, personeelsverantwoordelijke en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.17.;
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.18.;
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.19.;
In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in
het raam van de mobiliteit, wordt voor de gespecialiseerde betrekkingen, de betrekkingen in het
officierenkader en de betrekking in het middenkader geen mobiliteitsreserve aangelegd.
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6.

Voorstelling wijkplan. Toelichting.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Carol Leleu, Marc
Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach, Phyllis
Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste, Hilde
Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse

CP Heidi Decraene en HINP Dirk Huysentruyt geven een toelichting inzake het wijkbeleidsplan.
Raadslid David Wemel vindt het een goed idee om dieper in te zoomen op een bepaald issue. Hij vindt het een
goede presentatie en is verheugd dat er wijkinspecteurs gaan bij komen. Hij vraagt een zekere toegankelijkheid
van de wijkinspecteurs en merkt op dat niet alles kan verlopen via ‘de wijk op afspraak’.
Gehoord raadslid Maarten Seynaeve die vraagt:
welke meerwaarde deze nieuwe inspanningen hebben tegenover de stad Kortrijk ?
graag een hogere klanttevredenheid bij de dienst ‘aangiften’. De wachttijden zijn daar nu zéér lang.
Het initiatief ‘politie op afspraak’ is onvoldoende gekend. Hoe kan de zone deze klantvriendelijkheid
verhogen ?
Gehoord CP Heidi Decraene die antwoordt dat de informatie die door de wijk zal gegeven worden aan de
nieuwe inwoners een aanvulling en samenwerking is met de Kortrijkse stadsdiensten. De wijkwerking wil deze
informatie nog eens extra in de kijker zetten. Vanuit politioneel oogpunt op een eenvoudige manier duidelijk
maken waarvoor de politie het meest moet langskomen.
Gehoord HINP Dirk Huysentruyt die stelt dat de wachttijden bij de dienst ‘aangiften’ eens kunnen oplopen. De
oorzaak: té weinig personeel en het niet aantrekkelijk zijn van de job.
Via de stad Kortrijk is men tot een akkoord gekomen dat men bij verlies van een identiteitskaart, reispas of
rijbewijs dit niet meer moet gaan melden bij de politie maar bij de dienst burgerzaken. In de toekomst zal dit
zelfs mogelijk zijn bij diefstal van deze documenten. Daardoor zullen heel wat aangiften wegvallen.
Met dit project werd nog niet gestart omdat het nog moet gefinaliseerd worden en men in alle drie de
gemeenten dezelfde manier van aanpak wil.
Op de vraag van raadslid Maarten Seynaeve wanneer deze maatregel ingaat, antwoordt CP Heidi Decraene,
voorjaar 2018.
De tool ‘politie op afspraak’ zal aangepast worden en men zal rekening houden met de noden van de mensen.
Met de tool ‘wijk op afspraak’ zal niet eerder gestart worden dan het moment dat de tool ‘politie op afspraak’
op punt staat.
De wijkinspecteurs moeten een maximum van hun tijd buiten zijn. Ze mogen niet enkel via mail of telefoon te
bereiken zijn.

7.

Vragen van politieraadslid Alain Cnudde inzake het event ‘Kamping Kitsch’.

Aanwezig:
Voorzitter: Vincent Van Quickenborne
Lid van rechtswege: Francis Benoit en Carine Dewaele
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Raadsleden: Wouter Allijns, Alain Cnudde, Fanny Decock, Jeroen Dujardin, Bert Herrewyn, Patrick Jolie, Carol
Leleu, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste,
Hilde Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse

Beschrijving:
Op 21 september 2017 mocht de politiezone VLAS een aantal vragen ontvangen van politieraadslid Alain
Cnudde inzake het event ‘Kamping Kitsch’.
Op 17 oktober 2017 kreeg de zone onderstaande aangepaste versie binnen:
‘Enkele weken terug ging Kamping Kitsch door in Kortrijk.
Op zijn minst een zeer controvers gebeuren.
Niets tegen feesten; integendeel, maar
Ook al is het opzet van dit gebeuren ‘marginaal’, dit betekent voor CD&V niet dat handtastelijkheden,
openbare zedenschennis en wildplassen mogen worden getolereerd. Hier werden duidelijk grenzen
overschreden.
Ongewenste intimiteiten
Ik verwijs naar diverse krantenknipsels (waarvan 1 in bijlage) waarvan meerdere vrouwen melden dat ze
werden betast tegen hun wil. Dit kan o.i. nóóit worden getolereerd.
Een kaartje kopen geeft niemand vrijgeleide tot dergelijke feiten.
Ik verwijs ook naar onderstaande link; een overzicht van ‘hoe goed het feest was’.
https://www.skoften.net/item/ook_dit_jaar_alleen_maar_heerlijke_viezigheid_op_kamping_kitsch
Ongewenste intimiteiten, openbare zedenschennis, wildplassen, geluidsoverlast,…
Kortom : De algemene politieverordening staat bol van zaken die hier met de voeten werden getreden.

Politiezone Vlas :
De politie dient het politiereglement toe te passen.
Vandaar deze vragen : Welke houding heeft de Politie hier aangenomen ?
Welke taak meet de Politie Vlas zich hier toe ?
Enkele vragen :
Werd er ondersteuning door de politie- en stadsdiensten voor dit event gegeven ?
Zo ja welke ? En welke was daarvan de kostprijs ?
Hoeveel en welke klachten werden gesignaleerd ?
Welke interventies heeft de politie hiertoe ondernomen ?
Hoe verliep de samenwerking en de communicatie met de aanwezige veiligheidsmensen ? Blijkbaar
werden die wel aangesproken met de klachten op het moment zelf maar kregen ‘dat is Kamping
Kitsch’ als antwoord.
In het krantenartikel stelt de jongedame geen klacht te hebben ingediend. Niettemin, zelfs zonder
officiële klacht kan de Politie die niet tolereren. Welk gevolg werd hieraan gegeven ?
Welke drugscontrole werd op dit event gevoerd ? Welke waren de resultaten ? ‘
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Gehoord de uiteenzetting van raadslid Alain Cnudde waarbij hij onder meer volgende bedenkingen maakt;
Een aantal van de gepleegde feiten kunnen aangepakt worden via het opleggen van een GAS-boete;
Alle zaken die in het politieregelement staan zijn overtreden;
Bij de jeugd treedt men zeer streng op bijv. safe party zones…
Was het festival 18 plus ? Hopelijk wel en werd daarop gecontroleerd ?
Als je daar rond liep zag je dat er iets mis aan het lopen was. Er werd een loopje genomen met wat
daar allemaal gebeurd is;
Gehoord het antwoord van de korpschef.
1. Werd er ondersteuning door de politie- en stadsdiensten voor dit event gegeven ?
Zo ja welke ?
En welke was daarvan de kostprijs ?
Daarbij is de voorbereiding / uitvoering en evaluatie inbegrepen.
Totale kost = 31.789 euro
Politie = 17.026 euro VLAS + 12.600 euro bijstand Federale Politie
Citymarketing = 1.036 euro
Noodplanningsambtenaar = 555 euro
Bedrijfsvoering = 75 euro
Res-BOD-beheer = 405 euro
Borstelwagen = 92 euro
De kosten voor het medische luik ( Rode Kruis - AZ Groeninge artsen ) werden gedragen door de organisatie.
2. Hoeveel en welke klachten werden gesignaleerd ?
3. Welke interventies heeft de politie hiertoe ondernomen ?
4. In het krantenartikel stelt de jongedame geen klacht te hebben ingediend. Niettemin, zelfs zonder officiële
klacht kan de Politie dit niet tolereren. Welk gevolg werd hieraan gegeven ?
Er waren 3 meldingen van geluidsoverlast via de dienst 101.
Gezien een vergund evenement en onder toegelaten DB(A) grens , geen bijzondere tussenkomst van politie.
Er waren geen aangiften in de Politiezone VLAS (en andere politiezones) inzake zeden.
De politie was in burger aanwezig op het terrein met een dispositief.
In de evaluatie met de organisatie zijn zedenfeiten een belangrijk werkpunt als er nieuwe editie zou komen.
Dit door extra camerabewaking , extra interne veiligheidsmensen en extra communicatie rond dit item.
Daarnaast waren er
- 6 bestuurlijke aanhoudingen in het kader van openbare orde
- 1 Pv uitgifte vals geld
- 2 PV slagen en verwondingen
- 32 druggerelateerde feiten ( cfr volgend antwoord)

5. Welke drugscontrole werd op dit event gevoerd ? Welke waren de resultaten ?
De drugcontrole werd uitgevoerd door leden van de politiezone die in burger gewerkt hebben. Er was geen
passieve drughond aanwezig.
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Daarbij werd gewerkt met onmiddellijke minnelijke schikking (OMS), betaling voor gebruikershoeveelheden via
betaalterminal.
Daarbij werden er 26 feiten met OMS en 6 feiten met klassiek PV (meer dan gebruikershoeveelheid)
vastgesteld.
6. Hoe verliep de samenwerking en de communicatie met de aanwezige veiligheidsmensen ? Blijkbaar
werden die wel aangesproken met de klachten op het moment zelf maar kregen ‘dat is Kamping Kitsch ‘ als
antwoord ?
De communicatie verliep - volgens het aanwezige politiecommando - vlot. Er is geen permanente afvaardiging
private veiligheid in het commandocentrum. Dit verliep volgens een gespecialiseerde firma inzake
veiligheidscoördinatie. Deze laatste zijn wel aanwezig in het commandocentrum. We werden door geen van de
partners in kennis gesteld van bovenstaande problemen. Ook in het logboek van de firma vinden we geen
verwijzingen naar zedenfeiten.
7. De politie dient het politiereglement toe te passen.
Welke houding heeft de Politie hier aangenomen ?
Welke taak meet de Politie Vlas zich hier toe ?
Er waren meerdere collega’s in burger aanwezig. Collega’s zouden ofwel de inbreuken uit het politiereglement
minimum doen ophouden of er zouden GAS-pv's opgesteld worden. Er was geen enkel tolerantiebeleid op dat
vlak.
In het kader van de evaluatie werd om die reden afgesproken het terrein volledig onder camerabewaking te
voorzien.

De voorzitter merkt het volgende op:
De politiediensten hebben goed werk geleverd;
Hij gaat er van uit dat de politiediensten hun werk goed doen;
Hij betreurt het dat het werk van de politie in twijfel wordt getrokken;
We gaan afwachten of er een aanvraag binnenkomt om dit event volgend jaar opnieuw te laten
plaatsvinden;

Raadslid Jolie vindt dit antwoord onvoldoende. De politie werkt binnen een bepaald kader en dit kader schept
de bestuurlijke overheid. De korpschef heeft gewerkt binnen het opgegeven kader. Wat buiten Evolis niet kan,
kan ook niet op ‘Kamping kitsch’.
Op de vraag van raadslid Jolie of de korpschef instructies heeft gekregen, antwoordt de korpschef dat hij de
naleving van de wet heeft bewaakt.

Mondelinge vragen.
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, Marc Lemaitre, Lieven Lybeer, Liesbet Maddens, Wout Maddens, Marleen Messely, Francis Rodenbach,
Phyllis Roosen, Johan Schietgat, Maarten Seynaeve, Pieter Soens, Marie Claire Vandenbulcke, Steve Vanneste,
Hilde Verduyn en David Wemel.
Vervangende korpschef : Filip Devriendt
Secretaris: Annelies Verplaetse
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De raad hoort,
Raadslid Alain Cnudde maakt een melding inzake drugsdealen.
De voorzitter vraagt om verdere info daaromtrent over te maken aan de korpschef.

Besloten zitting maandag 23 oktober 2017

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Wijziging toegekende rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval,
naar aanleiding van pensionering om medische redenen.

12.

Op rust stelling van een commissaris. Instemmen.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van 27 november 2017.

Adv. Annelies Verplaetse
Politiesecretaris

Vincent Van Quickenborne
Voorzitter
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