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POLITIERAAD 
ZONE REGIO PUYENBROECK 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
BEKNOPTE LIJST MET BESLISSINGEN 

Zitting van 29 april 2020 

 

 
Aanwezig: 
DESWAENE Yves, burgemeester-voorzitter; 
DE CALUWE Robby, MEULEMAN Brent, VAN CRONENBURG Rudy, burgemeesters; 
ACKE Martin, ALEXANDER Sanne, COSSAER Marc, DE LOOSE Vera, DE SUTTER Tom, DE VYLDER Rita, DI NUNZIO 
Sandro, DIERINCK Frederic, GOEMAERE Dirk, NEYT Elise,TAGHON Danny, VAN DE VELDE Lucien, VAN DER VENNET 
Steve, VAN HIMME Linda, VAN NIEUWERBURGH Dirk, VERMEERSCH Florian, politieraadsleden; 
VAN POUCKE Koen, korpschef 
Verontschuldigd: 
DE BEULE Jan, politieraadslid. 

 
 

1. Besluit van de Voorzitter – afwijking openbaarheid – kennisgeving  
Omwille van de uitzonderlijke situatie is het aangewezen de politieraad digitaal te laten doorgaan. 
Hierdoor wordt het principe van openbaarheid geschonden. De voorzitter nam terzake een beslissing. 
De politieraad neemt kennis van de beslissing van de voorzitter en stemt unaniem in met een digitale 
vergadering. 
 

2. Goedkeuring notulen 19 februari 2020 – beslissing  
De politieraad keurt de notulen van 19 februari 2020 goed met 20 stemmen voor. 

 

3. Jaarrekening 2019 – beslissing  

 

 BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019 
 GEWONE DIENST 
 Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 11 208 389,35 
 Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 10 018 194,64 
 Begrotingsresultaat (gewone dienst) 1 190 194,71 
 Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 11 208 389,35 
 Aanrekeningen (gewone dienst) 9 914 378.60 
 Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 1 294 010,75  
 BUITENGEWONE DIENST 
 Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 318 160,64 
 Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 318 160,64 
 Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 0,00 
 Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 318 160,64 
 Aanrekeningen (buitengewone dienst) 202 959,64
 Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 115 201,00 
  
 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 Vaste activa 7 853 629,14 
 Vlottende activa 2 260 131,90 
 Totaal van de activa 10 113 761,04 

 Eigen vermogen  5 737 516,40 

 Voorzieningen 0,00 
 Schulden 4 375 802,00 
 Totaal van de passiva 10 113 318,40 
 
 RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019 
 Exploitatieresultaat 944 770,47 
 Uitzonderlijk resultaat 0 
 Resultaat van het dienstjaar 944 770,47 



2 
Politieraad 29 april 2020 – Politiezone Regio Puyenbroeck  

De politieraad stemt in met de jaarrekening 2019 met 20 stemmen voor. 
 

4. Begrotingswijziging 2020-1 en 2020-2 – beslissing  
De begrotingswijziging vertoont volgende resultaten: 
 

• Gewone dienst 
Gewone ontvangsten  10.093.323,12 
Gewone uitgaven 10.567.285,07 
Ontvangsten “Vorige dienstjaren” 301.931,10 
Uitgaven “Vorige dienstjaren” 116.900,00 
Uitgaven overboekingen 415.000,00 
Resultaat begrotingsrek “Vorige 
dienstjaren”  

1.190.194,71 

Geraamd resultaat begroting 2020 486.263,86 
 

• Buitengewone dienst 
Buitengewone ontvangsten  335.500,00 
Buitengewone uitgaven 635.500,00 
Buitengewone ontvangsten “Vorige 
dienstjaren” 

0,00 

Buitengewone  uitgaven “Vorige 
dienstjaren” 

0,00 

Ontvangsten overboekingen 415.000,00 
Resultaat begrotingsrek “Vorige 
dienstjaren” 

0,00 

Algemeen begrotingsresultaat 2020 115.000,00 
 
De politieraad stemt in met de begrotingswijziging met 20 stemmen voor. 
 

5. Wijze van gunnen aankoop politievoertuig – beslissing 
In 2020 wil de politiezone nog een Euro 4-voertuig van 2009 voor het Team Wijk vervangen, nadat er eerder 
al twee wijkvoertuigen werden vervangen. Er wordt opnieuw geopteerd voor een elektrisch voertuig door 
in te stappen in het raamcontract van Fluvius. De aankoop wordt geraamd op 45.375 EUR incl. BTW. 
De politieraad stemt in met de aankoop van een politievoertuig met 20 stemmen voor. 
 

6. Wijze van gunnen aankoop anoniem voertuig – beslissing 
Ook voor een multi-inzetbaar voertuig wenst de politiezone te investeren in een elektrisch voertuig (ter 
vervanging van een citroën Berlingo van 2009). Er wordt voorgesteld in te stappen in het raamcontract van 
Fluvius. De aankoop wordt geraamd op 42.350 EUR incl. BTW. Budget werd voorzien via de 
begrotingswijziging. 
De politieraad stemt in met de aankoop van een anoniem voertuig met 20 stemmen voor. 
 

7. Wijze van gunnen plaatsen airco – beslissing 
Gezien het reeds twee zomers onmogelijk was de temperatuur in het politiehuis te Lochristi in de ‘confortzone’ 
te houden, wordt voorgesteld te voorzien in airco. Er wordt voorgesteld om te werken met de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De investering wordt geraamd op 125.840 EUR (incl. BTW). 
Budget werd voorzien via de begrotingswijziging. 
De politieraad stemt in met de investering in airco met 20 stemmen voor 
 

8. Wijze van gunnen mobiele telefonie – beslissing 
De politiezone neemt op dit moment de mobiele telefoniediensten af uit het contract FORCMS-GSM-088, 
toegewezen aan de firma Proximus. Dit contract eindigde op 31/12/2019 voor nieuwe abonnementen. Op 30 
juni 2020 wordt er een einde gesteld aan de lopende abonnementen. Dit contract bood reeds een aanzienlijk 
voordeel in de kosten. Er werd een nieuw contract via aankoopcentrale voor mobiele telefoniediensten 
opgesteld waar de politiezone kan aan deelnemen, FORCMS-GSM-117, toegewezen aan Proximus, om te 
voldoen aan de professionele behoeften. Dit contract blijft geldig tot 31/12/2023. De voorwaarden in dit 
contract bieden meer data en zijn economisch voordeliger dan in het vorige contract. Er wordt voorgesteld 
hierop in te stappen. 
De politieraad keurt de wijze van gunnen goed met 20 stemmen voor. 

 
9. Wijze van gunnen mobiele carwash – beslissing 

De reiniging van de voertuigen (exterieur en interieur) gebeurt on site door een externe firma. Hiermee wordt 
heel wat tijdverlies vermeden (diensturen niet besteed aan kerntaken) voor het af- en aanrijden naar een 
carwash. Het contract met dit bedrijf liep ten einde. Daarom wil politiezone graag een nieuw contract 
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aangaan. Er wordt voorgesteld te werken met de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. Het bedrag wordt geraamd op 19.820 EUR/jaar (incl. BTW). 
De politieraad keurt de wijze van gunnen goed met 20 stemmen voor. 

10. Wijze van gunnen schoonmaak gebouwen – beslissing
Het schoonmaken van de burelen en de ruiten in de politiegebouwen wordt toevertrouwd aan een externe
firma. Dit contract loopt na de reeds toegepaste verlenging ten einde. Er wordt voorgesteld om gebruik te
maken van de openbare offerteaanvraag. De kostprijs per jaar wordt geraamd op 137.940 EUR (incl. BTW).
De politieraad keurt de wijze van gunnen goed met 20 stemmen voor.

11. Verkoop van twee voertuigen – beslissing
De verkoop van twee voertuigen wenst de politiezone over te laten aan een gespecialiseerde firma. De
ontvangst wordt geraamd op 1.900 EUR (incl. BTW). De kosten van de verkoop worden geraamd op 907,50 EUR
(incl. BTW).
De politieraad stemt in met de verkoop met 20 stemmen voor.

12. Toetreden aankoopcentrale Vlaamse Overheid – beslissing
De aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid kan mogelijks interessante voordelen bieden in hun aanbod
mobiliteit. Er wordt voorgesteld toe te treden tot de raamovereenkomsten van het Agentschap Facilitair
Bedrijf, Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten van de Vlaamse Overheid
De politieraad stemt in met de toetreding met 20 stemmen voor.

Aldus besloten op de politieraad van 29 april 2020, 

Namens de politieraad,  

De voorzitter, De korpschef, De secretaris, 

DESWAENE Yves  VAN POUCKE Koen    VANHECKE Tineke 
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