TOELICHTINGSNOTA
zitting politieraad
politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede
maandag 29 januari 2018 om 19u.

Openbare zitting:
Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 27 november 2017.

1.

Einde van het mandaat van een politieraadslid. Aktename.

Referenties:
-

De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8;
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus, meer bepaald artikel 19 en 21;
De beslissing van de politieraad van 27 maart 2017, punt 1 en 2;
De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 11 december 2017;
De beslissing van het politiecollege van 12 januari 2018, punt 3;

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8, werd de heer Arne Vandendriessche
verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS. Mevrouw Marie Claire Vandenbulcke werd
aangeduid als eerste opvolger en de heer Wout Maddens als tweede.
In de zitting van de politieraad van 27 maart 2017 werd kennis genomen van het ontslag van de heer Arne
Vandendriessche.
In diezelfde zitting van de politieraad heeft mevrouw Marie Claire Vandenbulcke de eed afgelegd als effectief
lid van de politieraad in opvolging van de heer Arne Vandendriessche.
In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 11 december 2017 werd akte genomen van het
ontslag van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid van de stad Kortrijk.
Conform artikel 21 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 leidt het verlies van de
hoedanigheid van gemeenteraadslid van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid van de
politieraad.

Voorstel van beslissing:
1.1.

kennis te nemen van het einde van het mandaat van politieraadslid Marie Claire Vandenbulcke,
conform artikel 21 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998;

Bijlage:
de beslissing van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 11 december 2017;
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2.

Eedaflegging van een nieuw politieraadslid.

Referenties:
-

De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8;
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus, meer bepaald artikel 19 en 21;
De beslissing van de politieraad van 21 maart 2016, punt 1 en 2;
De beslissing van de politieraad van 27 maart 2017, punt 1 en 2;
De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 11 december 2017;
De beslissing van het politiecollege van 12 januari 2018, punt 4;

Beschrijving:
In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2013, punt 8, werd de heer Arne Vandendriessche
verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS. Mevrouw Marie Claire Vandenbulcke werd
aangeduid als eerste opvolger en de heer Wout Maddens als tweede.
In de zitting van de politieraad van 27 maart 2017 werd kennis genomen van het ontslag van de heer Arne
Vandendriessche.
In diezelfde zitting van de politieraad heeft mevrouw Marie Claire Vandenbulcke de eed afgelegd als effectief
lid van de politieraad in opvolging van de heer Arne Vandendriessche.
In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 11 december 2017 werd akte genomen van het
ontslag van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid van de stad Kortrijk.
Conform artikel 21 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 leidt het verlies van de
hoedanigheid van gemeenteraadslid van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid van de
politieraad.
De tweede opvolger van de heer Arne Vandendriessche is de heer Wout Maddens. Aangezien de heer Wout
Maddens reeds in de politieraad zetelt ter vervanging van mevrouw Eline Brugman, zal een nieuwe opvolger
moeten aangeduid worden.
Conform artikel 19 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 werd de heer Koen Byttebier
aangeduid als effectief lid van de politieraad.
De heer Byttebier zal opgeroepen worden om in de zitting van de politieraad van 29 januari 2018 zijn eed als
effectief lid van de politieraad af te leggen in handen van de voorzitter.
Deze eed luidt als volgt: ‘ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de
wetten van het Belgische Volk’.

3.

Mobiliteitscyclus 2018/01. Vacantverklaring van 11 betrekkingen in het operationeel kader.
Instemmen.

Referenties:
-

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

-

-

-

-

-

-

-

het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
het Koninklijk besluit van 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;
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 11 januari 2018 met kenmerk BOD/SCR/VEA/197/2018;
de beslissing van het politiecollege van 12 januari 2018, punt 20.1.;

Beschrijving:
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Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken van personeelsleden en de vacatures die niet konden
worden ingevuld bij de vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 11 vacatures openstellen via de
mobiliteitscyclus 2018-01, om te evolueren naar 251 operationele effectieven.
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren1:
-

1 officierenkaderafdeling Wijk
1 officierenkader afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 officierenkader of middenkader afdeling Logistiek/Informatica
1 officierenkader of middenkader afdeling Personeel/Geweldbeheersing
1 middenkader afdeling Interventie
2 middenkaders of basiskaders afdeling Sociale politie
2 basiskaders afdeling Wijk/Aangiften en kantschriften
1 basiskader afdeling Mobiliteit/Motorrijder
1 basiskader afdeling Interventie

Voorstel van beslissing:
3.1.

om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen:

Art. 1.:
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren:
1 officierenkader afdeling Wijk
1 officierenkader afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 officierenkader of middenkader afdeling Logistiek/Informatica
1 officierenkader of middenkader afdeling Personeel/Geweldbeheersing
1 middenkader afdeling Interventie
2 middenkaders of basiskaders afdeling Sociale politie
2 basiskaders afdeling Wijk/Aangiften en kantschriften
1 basiskader afdeling Mobiliteit/Motorrijder
1 basiskader afdeling Interventie
Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus
2018/01);
Art.3:
Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het operationeel
kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest;
Art.4:
Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in tabel
I van bijlage 19 RPPol;
1 basiskader afdeling Mobiliteit/Motorrijder
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;
1

Met officierenkader wordt bedoeld een plaats in het officierenkader/commissaris
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Art.6.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden 1 betrekking in het officierenkader afdeling Wijk als volgt
samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT;
- CP Heidi DECRAENE, afdelingshoofd Wijk;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel 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 afdeling Beleid
bestuurlijke politie als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT;
- CP Heidi DECRAENE, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Piet VANDE KERCKHOVE, afdelingshoofd Bestuurlijke politie;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel 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 officierenkader of middenkader
afdeling Logistiek/Informatica, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT;
- CP Heidi DECRAENE, afdelingshoofd Wijk;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel 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 officierenkader of middenkader
afdeling Personeel/Geweldbeheersing, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, de vervangende korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT;
- CP Kurt D’HONDT, teamchef Drugs;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
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Art.10.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 betrekking in het middenkader afdeling
Interventie, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel 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 of basiskader
afdeling Sociale politie, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Lien DEWANCKEL, lid Sociale politie;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel 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 2 betrekkingen in het basiskader afdeling
Wijk/Aangiften en kantschriften, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel 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 1 betrekking in het basiskader afdeling
Mobiliteit/Motorrijder, als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Bjorn BOUCKAERT, afdelingshoofd Mobiliteit;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.
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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 afdeling Interventie
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie en GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Heidi DECRAENE, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.
Art.15.:
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.16.:
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.17.:
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.

4.

Het nieuw politiecommissariaat. Aankoop bureaus, ladenblokken, vergadertafels en kasten voor
eerste en tweede lijn. Instemmen.

Referenties:
-

Het raamcontract FORCMS-MM-57;
De beslissing van het politiecollege van 05 oktober 2017, punt 4 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat (vastleggen van kredieten).
De beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat (vastleggen van kredieten).
De interne afstemming op het stafoverleg van 12 oktober 2017.
De nota van CP Guy Vincke van 06 december 2017 met kenmerk ST/BLD/VGY - 5663/17;
de beslissing van het politiecollege van 15 december 2017, punt 12.1.;

Beschrijving :
De ruwbouw van het nieuwe politiecommissariaat nadert stilaan zijn eindfase. De planning voor de interne
afwerking is volop bezig.
Heel wat van het huidige gebruikte meubilair wordt verhuisd van de huidige kantoren naar het nieuwe
commissariaat.
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Voor de eerste en de tweede lijn, die in een grote landschapsbureelruimte zitten, werden nieuwe bureaus met
ladenblok en kasten gezocht.
Voor de vergaderzalen werden aangepaste tafels gezocht die aansluiten bij het concept.
Hiervoor werd binnen de PZ VLAS uitgekeken naar een betaalbare, kwalitatieve en duurzame oplossing en dit
binnen de bestaande raamcontracten.
De ruimte voor de eerste lijn is ongeveer 360 vierkante meter en de ruimte voor de tweede lijn is ongeveer 750
vierkante meter, er zijn in totaal 126 zitplaatsen voorzien.
Het raamcontract van de firma ROBBERECHTS uit Turnhout biedt een totaaloplossing voor bureaus,
ladenblokken, kasten en vergadertafels. Het raamcontract eindigt op 18 februari 2018.
Na een bezoek aan de firma door de interne werkgroep samen met de preventieadviseur, hebben de interne
werkgroep en de preventieadviseur kunnen vaststellen dat het aangeboden meubilair zeer kwalitatief is.

Voorstel van beslissing:
4.1.

in te stemmen met de voorgestelde totaaloplossing inzake meubilair voor de eerste lijn, de tweede lijn
en de vergaderzalen voor het nieuwe politiegebouw PC3H volgens de offerte van 27 oktober 2017 van
de firma ROBBERECHTS.

Budget:
dienstjaar 2017 - buitengewone begroting , begrotingsartikel 330/741-51 bureaumeubilair politie
bedrag : 105.931,14 EUR (excl. btw) , 128.176.68 EUR (incl.btw)

Bijlagen:
-

offerte van ROBBERECHTS van 27 oktober 2017
catalogus/prijslijst FORCMS–MM-057

5.

Het nieuw politiecommissariaat. Aankoop meubilair refter. Instemmen.

Referenties:
-

De raamcontracten FORCMS–MM-071, FORCMS–MM-079 en FORCMS–MM-087.
Art. 42 §1, 4°b van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Art. 42 §1, 1°d van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
De beslissing van het politiecollege van 05 oktober 2017, punt 4 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat PC3H (vastleggen van kredieten).
De beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3 inzake de interne afwerking van het
nieuw politiecommissariaat PC3H (vastleggen van kredieten).
De interne afstemming op het stafoverleg van 12 oktober 2017.
De nota van CP Guy Vincke van 03 januari 2018 met kenmerk ST/BLD/VGY-5664/17;
de beslissing van het politiecollege van 12 januari 2018, punt 10.1.;

Beschrijving:
De ruwbouw van het nieuwe politiecommissariaat nadert stilaan zijn eindfase. De planning voor de interne
afwerking is volop bezig.
Binnen het concept van PC3H is de refter een ontmoetingsplaats voor de medewerkers.
De PZ VLAS was dan ook op zoek naar een hedendaagse, betaalbare, kwalitatieve en duurzame oplossing voor
het meubilair van de refter en dit binnen de bestaande raamcontracten.
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De refter is een ruimte van 260 vierkante meter en voorziet 116 zitplaatsen, die ook flexibel moet kunnen
ingezet worden voor andere gebeurtenissen binnen het korps.
Het raamcontract van de firma KINNARPS uit Wemmel biedt een totaaloplossing voor het meubilair van de
refter. Daartoe werd door medewerkers van Kinnarps een uniek concept uitgetekend voor een optimale
benutting van de ruimte en waarbij maximaal gebruikt werd gemaakt van meubilair binnen het bestaande
raamcontract. Het raamcontract eindigt op 31 maart 2018.
Het uniek concept maakt ook gebruik van enkele meubilairstukken die niet in het raamcontract vervat zitten,
maar zo nauw aansluiten bij het concept en de geboden totaaloplossing, dat de firma KINNARPS dit meubilair
aanbiedt met dezelfde maximale korting die gelden in het raamcontract.
Na een bezoek aan de firma door leden van de interne werkgroep, hebben zij kunnen vaststellen dat het
aangeboden meubilair zeer kwalitatief is.

Voorstel van beslissing:
5.1.

in te stemmen met de voorgestelde totaaloplossing inzake meubilair voor de refter in het nieuwe
politiegebouw PC3H volgens de offerte van 29 december 2017 met referentie EVE-FOR-OFF-17001452-10 (raamcontract) en de offerte van 29 december 2017 met referentie
CMA-FOR-OFF-17-006262-1 (meubilair buiten raamcontract met korting van het raamcontract) van de
firma KINNARPS.

Budget:
dienstjaar 2017 - buitengewone begroting , begrotingsartikel 330/741-51 bureaumeubilair politie
bedrag :
- offerte EVE-FOR-OFF-17-001452-10 : 24.626,73 EUR (excl. btw) , 29.798,34 EUR (incl.btw)
- offerte CMA-FOR-OFF-17-006262-1 : 13.668,80 EUR (excl. btw) , 16.539,25 EUR (incl.btw)

Bijlagen :
-

de twee offertes van KINNARPS van 29 december 2017
de raamcontracten FORCMS–MM-071, FORCMS–MM-079 en FORCMS–MM-087 zijn digitaal te
consulteren op het internet (ga naar www.google.be - typ het gewenste raamcontract in als
zoekopdracht - kies het raamcontract met de vermelding van de firma Kinnarps - u komt op de site van
Kinnarps terecht waar u het gewenste meubilair kan bekijken)

6.

De begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017. Aktename van goedkeuring.

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 1;

-

Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie, meer bepaald artikel 7;
De beslissing van het politiecollege van 12 januari 2018, punt 13.1. en 13.2.;

-

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 23 oktober 2017 punt 1, werd ingestemd met de eerste begrotingswijziging
van de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2017.
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De politiezone VLAS mocht op 19 december 2017 een schrijven ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé
inzake de goedkeuring van de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017, in het kader
van het specifiek bijzonder toezicht.
Conform artikel 7 van het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie dienen alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m.
de begroting door het politiecollege te worden meegedeeld aan de politieraad.

Voorstel van beslissing:
6.1.

kennis te nemen van het schrijven van Carl Decaluwé van 19 december 2017 inzake de goedkeuring
van de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2017, in het kader van het
specifiek bijzonder toezicht;

Bijlage:
Het betreffend schrijven;

7.

De criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS, 2013 – 2017. Kennisname en bespreken.

Ter zitting zal een toelichting gegeven worden inzake de criminaliteitscijfers 2013 – 2017.
Bijlage:
-

de criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS, 2013 – 2017.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting:

8.

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

9.

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

10.

Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2017/5. Benoemen.

11.

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

Op rust stelling van een commissaris van politie. Instemmen.

13.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.

Volgende zitting van de politieraad
Maandag 26 maart 2018
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