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Zitting van 30 september 2020
 

Aanwezig:
DESWAENE Yves, burgemeester-voorzitter;
MEULEMAN Brent, VAN CRONENBURG Rudy, burgemeesters;

ACKE Martin, ALEXANDER Sanne, COSSAERMarc, DE BEULE Jan, DE LOOSEVera, DE VYLDERRita, DI NUNZIO Sandro,

DIERINCKFrederic, GOEMAEREDirk, LYBAERT Ivan,TAGHONDanny, VAN DE VELDE Lucien, VAN DER VENNETSteve,
VAN HIMMELinda, VAN NIEUWERBURGHDirk,politieraadsleden;
VAN POUCKEKoen,korpschef

Verontschuldigd:
DE CALUWERobby, burgemeester
NEYT Elise, VERMEERSCHFlorian, politieraadsleden.

OPENBARE ZITTING

1. Eedaflegging van de heer Ivan Lybaert als politieraadslid
Naar aanleiding van het ontslag van de heer Tom De Sutter uit de gemeenteraad van Lochristi en bijgevolg
ookuit de politieraad, wordt de heer Ivan Lybaert aangesteld als politieraadslid. Hij legt de eed af in handen
van de voorzitter.

2. Eedaflegging nieuwe medewerkers

Volgende medewerkers leggen de eed af in handen van de voorzitter:
e _Consulente Lieselot Van Damme, in dienst sinds 01/03/2020 bij het Team Beleid en Communicatie

e _Inp Filip Rousseau, in dienst sinds 01/07/2020 bij het Team Wijk Lochristi

e _Rech Mathieu Verschraege, in dienst sinds 01/07/2020 bij het Team Lokale Recherche

e _Hinp Gino Windels, in dienst sinds 01/07/2020 bij het Team Interventie

e Rech Bart Verhoeven,in dienst sinds 01/07/2020 in de graad van hinp bij hetTeam Lokale Recherche

3. Goedkeuring notulen 29 april 2020 — beslissing
De politieraad keurt de notulen van 29 april 2020 goed met 18 stemmen voor.

4. Mobiliteit 2020-03 — bekrachtiging beslissing politiecollege
Omwille van de strikte termijnen inzake het vacant verklaren van ambten in de mobiliteit, besliste het
politiecollege op 23 juli 2020 om volgende ambten vacant te verklaren:

e _1 hoofdinspecteur voor het Team Wijk
e 1 inspecteur voor het Team Wijk

e 3 inspecteurs voor het Team Interventie
De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege met 18 stemmen voor.

5.  Mobiliteit 2020-04 — beslissing
Omwille van de mobiliteit van een aantal medewerkers naar een andere politiezone, wordt voorgesteld
volgende ambten vacantte verklaren:

e _1CP Team Wijk en Verkeer

e 2 inp Team Verkeer en Mobiliteit
De politieraad keurt de vacantverklaring bij mobiliteit goed met 18 stemmen voor.
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6. Aspirantenmobiliteit 2020-02 — bekrachtiging beslissing politiecollege
Omwille van de strikte termijnen inzake het vacant verklaren van ambten in de aspirantenmobiliteit,
besliste het politiecollege op 28 augustus 2020 om volgende ambten vacant te verklaren, gezien de
mobiliteit 2020-03 geen kandidaten opleverde voorvolgende ambten:

e 2 inspecteurs voor het Team Wijk
e 3 inspecteurs voor het TeamInterventie

De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege met 18 stemmen voor.

7. Interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS — beslissing
FOCUS faciliteert de politieambtenaar tijdens zijn politionele kerntaken binnen en buiten het
politiekantoor door middel van een integraal informatieaanbod en laagdrempelige communicatiekanalen.
In afwachting van federale initiatieven, heeft de politiezone Antwerpen het FOCUS platform uitgebreid in
functie van haar lokale behoeften. In dat kader werd een interzonaal samenwerkingsprotocol opgesteld,
zodat ook andere politiezones de bijkomende FOCUS modules in gebruik kunnen nemen. De politiezone
draagt in dat geval financieel bij volgens de verdeelsleutel waarbij alle eenheden van de lokale politie de
module zouden gebruiken.
Depolitieraad beslist in te stappen in het samenwerkingsprotocol met 18 stemmen voor.

8. Verkoop bromfietsen — bekrachtiging beslissing politiecollege
Tijdensde zitting van de politieraad op 29/04/2020 werd de verkoop van twee Opel Combo's goedgekeurd.
Depolitiezone had aan deze verkoop graag nog de verkoop van twee bromfietsen Honda, type AF30-SFX50S
van 3/7/2000 en van één motorfiets Yamaha, type YP250 RA van 25/7/2014 toegevoegd.

Raadslid Goemaere vindt het goed datinspecteurs meer aanspreekbaar zijn door verplaatsingen met de
elektrische fiets. Hij vindt de verkoopkosten echter heel hoog en vraagt zich af of het niet beter is nog een
prijsvraag te richten aan een andere firma.
De korpscheflicht toe. Dit betreft een firma die alles doet, ontmantelen en dan ook verkopen
Er kan eventueel nog prijs gevraagd worden aan andere firma’s maar dit zal niet evidentzijn, want de
ombouw moet afgebroken worden. De wetgevingterzake is strikt.
De korpschef neemt de bezorgdheid mee zodat meer de markt bevraagd wordt

De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege met 17 stemmen voor en 1 onthouding
(raadslid Goemaere).

9. Verkoop voertuigen — beslissing
Twee Citroën Berlingo’s bouwjaar 2008, Euro 4, nummerplaat 1-FAP-441 met kilometerstand 98.123 km en
nummerplaat 1-FBD-933 met kilometerstand 68.211 km worden binnenkort vervangen door twee
elektrische voertuigen Hyundai Kona.
De twee voertuigen zijn aan het einde van hun levenscyclus en zullen te koop worden aangeboden, met
inachtneming van de vigerende wetgeving overheidsopdrachten en de omzendbrief GPI 51 dd 12/10/2006
betreffende de behandeling van afgedankt politiematerieel. Er wordt voorgesteld de voertuigen te laten
verkopen door de firma Belcar.
Depolitieraad stemt in met de verkoop van 2 voertuigen met 17 stemmenvoor en 1 onthouding (raadslid
Goemaere).

GEHEIME ZITTING

10. Pensionering inspecteur — beslissing

11. Pensionering commissaris - beslissing

Aldus besloten op de politieraad van 30 september 2020,

Namensde politieraad,

De voorzitter, _ De korpschef, De secretaris,

DESWAENEYves oa VAN POUCKEKoen VANHECKETineke   \
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