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Politieraad Besluitenlijst
Zitting van 7 juni 2022

Openbare zitting

Goedkeuring verslag

1 2022_PR_00014 Politieraad - Verslag vorige zitting - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De notulen van de vergadering van de politieraad van 08 maart 2022 worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de politieraad.

Financiën

2 2022_PR_00015 Jaarrekening - Jaarrekening 2021 - Vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De jaarrekening van het dienstjaar 2021 wordt voor vaststelling ervan voorgelegd aan de politieraad.
De jaarrekening geeft volgend resultaat:

Gewone dienst
netto-vastgelegde rechten 13.023.944,47
vastgelegde uitgaven 12.643.089,56
begrotingsresultaat 380.854,91
over te dragen vastgelegde 
uitgaven 67.311,38

boekhoudkundig resultaat 448.166,29
Buitengewone dienst

netto-vastgelegde rechten 1.134.777,52
vastgelegde uitgaven 522.762,57
begrotingsresultaat 612.014,95
over te dragen vastgelegde 
uitgaven 237.266,16

boekhoudkundig resultaat 849.381,11
Balans

vaste activa 5.955.796
vlottende activa 1.738.907
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Balans
totaal activa 7.694.703

eigen vermogen 2.664.292
voorzieningen 0
schulden 5.030.411
totaal aan de passiva 7.694.703

Resultatenrekening
exploitatieresultaat -848.525,84
uitzonderlijk resultaat 54.979,39
resultaat van het dienstjaar -793.546,45

ICT

3 2022_PR_00020 Goedkeuring van de ICT-opdrachtencentrale van de stad 
Brugge - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT-producten en diensten en 
biedt andere overheden de mogelijkheid hierop beroep te doen.  Onze politiezone heeft hiervan in het 
verleden ook al gebruik gemaakt.  Om van de nieuwe raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, 
dient het bestuur opnieuw toe te treden tot de opdrachtcentrale van de stad Brugge.
Aan de politieraad wordt gevraagd haar goedkeuring te hechten aan de ICT-opdrachtencentrale van 
de stad Brugge.

Logistiek

4 2022_PR_00016 Radiocommunicatie - Aankoop van draagbare 
radioposten en toebehoren voor de gehele zone - 
vaststelling lastvoorwaarden en bepaling wijze van 
gunnen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De draagbare radio's van de politiezone zijn in gebruik sinds 2004 - 2005. Buiten wat updates en 
refurbishingen na zijn het nog steeds de toestellen van die periode.
Gezien het huidige raamcontract afloopt op 30 juni 2022 en de toestellen die de politiezone nu in 
gebruik heeft slechts tot 2025 ondersteund worden is het opportuun om deze te vervangen. 
Bovendien is de afschrijvingsperiode ook reeds geruime tijd bereikt.
Aan de politieraad wordt voorgesteld de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen voor de levering van nieuwe radioposten.
- Wat betreft de lastvoorwaarden: leveren van eindapparatuur voor de politiezone.
- Voorgestelde gunningswijze: open aanbesteding.
- Raming: 130.000 euro, inclusief BTW.
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Secretariaat

5 2022_PR_00018 TMVS Creat aankoopcentrale - Algemene vergadering 
van de dienstverlenende vereniging TMVS van 21 juni 
2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De politiezone is deelnemer aan de dienstverlenende vereniging TMVS.
Op 21 juni 2022 wordt een algemene vergadering TMVS georganiseerd.  Er wordt voorgesteld de 
agenda van de algemene vergadering goed te keuren en mandaat te verlenen aan zijn afgevaardigde 
om deel te nemen aan de vergadering.

Personeel

6 2022_PR_00013 Mandaat korpschef - vrijwillige beëindiging mandaat 
korpschef - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Kris Vandenberk heeft op 01 mei 2022 zijn mandaat als korpschef vrijwillig beëndigd. Zijn mail  van 25 
februari 2022 betreffende zijn vrijwillige beëindiging wordt ter kennisneming voorgelegd aan de 
politieraad.

7 2022_PR_00019 Mandaat  korpschef - Vacantverklaring van het mandaat 
van korpschef en oproep tot kandidaatstelling met het 
oog op de aanwijzing "en regime" van de korpschef van 
de politiezone Bodukap - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Op 30 april 2022 heeft Kris Vandenberk, hoofdcommissaris van politie, zijn mandaat als korpschef 
vrijwillig neergelegd. Hij neemt vanaf 01 mei 2022 een verlof voor opdracht van algemeen belang. Het 
is daarom aangewezen zo spoedig mogelijk de procedure tot aanwijzing van een nieuwe korpschef op 
te starten, zodat er tijdig een nieuwe korpschef kan worden aangesteld. 

Andere

8 2022_PR_00012 Jaarverslag - Jaarverslag 2021 - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Het jaarverslag 2021 wordt ter kennisneming voorgeleg aan de politieraad.

9 2022_PR_00011 Criminaliteitscijfers - Criminaliteitscijfers 2021 - 
Kennisneming
Kennis genomen
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Beknopte samenvatting
De criminaliteitscijfers van de politiezone van het jaar 2021 worden ter kennisneming voorgelegd aan 
de politieraad.

Besloten zitting

Personeel

10 2022_PR_00017 Politiepersoneel: pensioen - Medische opruststelling van 
een inspecteur van politie - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De medische opruststelling van een inspecteur van politie wordt ter kennisneming voorgelegd aan de 
politieraad.

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


