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Aanwezig:
DESWAENE Yves, burgemeester-voorzitter;
DE CALUWE Robby, MEULEMANBrent, VAN CRONENBURG Rudy, burgemeesters;
ALEXANDERSanne, COSSAER Marc, DE BEULE Jan, DE LOOSE Vera, DE SUTTER Tom, DI NUNZIO Sandro, DIERINCK
Frederic, GOEMAERE Dirk, NEYT Elise, TAGHON Danny, VAN DE VELDE Lucien, VAN DER VENNET Steve, VAN
HIMMELinda, VERMEERSCH Florian, politieraadsleden;
VAN POUCKE Koen, korpschef
VANHECKE Tineke, secretaris

Verontschuldigd:
ACKE Martin, DE VYLDER Rita, GOEMAERE Dirk, VAN NIEUWERBURGH Dirk, politieraadsleden

 

OPENBAREZITTING

1. Goedkeuring notulen 24 april 2019 beslissing
De politieraad keurt de notulen van 24 april 2019 goed met 17 stemmen voor.

2. Wijze van gunnen vernieuwing dienstvoertuigen beslissing
Team Wijk Lochristi en Team Wijk Zelzate beschikken momenteel over2 voertuigen Citroën Berlingo van
februari 2008 en 2 voertuigen Opel Combo van april 2009. De politiezone wenst 2 voertuigen te vervangen
door elektrische voertuigen die voldoen aan alle huidige veiligheids- en comforteisen en die bovendien
voldoen aan de vraag van de Vlaamse Overheid om een doordacht ecologisch beleid te voeren. Er wordt
voorgesteld om in te stappen in het raamcontract van Fluvius. De aankoop wordt geraamd op 70.000 EUR
(incl. BTW) en werd begroot.
De politieraad stemt in met de wijze van gunnen van 2 elektrische voertuigen met 17 stemmen voor.

3. Wijze van gunnen aankoop moto's beslissing
Momenteel is het Team Verkeer uitgerust met twee (oude) scooters. Deze zijn echter beperkt voor wat
betreft acceleratie en volgehouden interceptiesnelheid. Daarom wenst de politiezone te investeren in twee
snelle motorfietsen om zo de performantie en efficiëntie nog te verhogen. Er wordt voorgesteld in te
stappen in het raamcontract van de Federale Politie. De aankoop wordt geraamd op 52.000 EUR (incl. BTW)
en werd begroot.
De politieraad stemt in met de wijze van gunnen van 2 moto's met 17 stemmen voor.

4. __Mobiliteitscyclus 2019/03. Vacant verklaren van 3 betrekkingen in het operationeel kader en 1 betrekking
in het administratief en logistiek kader beslissing
Naar aanleiding van de gewijzigde personeelsformatie, goedgekeurd door de politieraad op 24 april 2019,
worden volgende ambten vacant verklaard in de mobiliteit 2019/03:

e _2 rechercheurs (graad inspecteur)
e 1calog niveau B

Naar aanleiding van het invullen als een gespecialiseerde betrekking wordt volgend ambt vacant
verklaard in de mobiliteit 2019/03 dit betreft geen bijkomende functie:

e 1CP manager Team LIK en Team Lokale Recherche
De korpschef voegt met akkoord van de raadsleden nog twee ambtentoe, omwille van de mobiliteit en
de interne verschuiving van twee personeelsleden.
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De politieraad stemt in met de vacantverklaring van volgende ambten in de mobiliteit 2019-03 met 17
stemmenvoor:

e 2rechercheurs (graad inspecteur)
e 1calog niveau B
e 1CP manager Team LIK en Team Lokale Recherche
e _2 inspecteurs Team Interventie

5. Convenant tussen de Provincie Oost-Vlaanderen,inrichtende macht van de Paulo politieopleiding, en de
politiezone beslissing
Met ingang van 2017 werd geen algemene bijdrage meer gevraagd aan de politiezones en werd vooralle
diensten die PAULO-Politieopleiding verstrekt, een aparte vergoeding aangerekend. Deze afspraken
werden vastgelegd in een convenant dat onze politiezone reeds aanging in 2017. Er wordt voorgesteld een
identiek convenant aan te gaan voor 2019.
De politieraad stemt in met de overeenkomst met Paulo met 17 stemmen voor.

GEHEIME ZITTING
Nihil

Aldus besloten op de politieraad van 13 juni 2019,
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