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POLITIERAAD 

ZONE “REGIO PUYENBROECK” 
BEKNOPTE LIJST MET BESLISSINGEN  

29 MAART 2017 

 

 
Aanwezig: 
Deswaene Yves, burgemeester-voorzitter 
Bruggeman Frank, Van Cronenburg Rudy, burgemeester 
Alexander Sanne, De Loose Vera, De Sutter Tom, De Vylder Rita, Di Nunzio Sandro, Droesbeke Fréderic, Goemaere Dirk, 
Neyt Elise, Paelinck Eva, Rizzo Claudio, Stevens Hervé, Van Himme Linda, Van Nieuwerburgh Dirk, politieraadsleden 
Van Poucke koen, wnd korpschef 
Vanhecke Tineke, secretaris 
 
Verontschuldigd: 
De Caluwé Robby, burgemeester; 
De Meyer Patricia, Poppe Sarah, Van Hoecke Guido, Vereecke Linda, politieraadsleden. 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Goedkeuring notulen 1 februari 2017 – beslissing 

De politieraad keurt de notulen van 1 februari 2017 goed met 16 stemmen voor. 
 

2. Wijze van gunnen en specificaties schilderwerken – beslissing  
De bouw van het commissariaat van Zelzate dateert van net vóór de politiehervorming. Een opfrissing van de 
verschillende lokalen is nodig. In meerdere lokalen zijn barsten en scheuren. Hier en daar is bepleistering los gekomen. 
In de begroting van 2017 is een bedrag van 25000€ voorzien. De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd. In een 
eerste fase (2017) zullen de gemeenschappelijke delen aangepakt worden zoals gangen, trappenhal, vergaderzaal en 
verhoorlokalen. In een tweede fase de bureaus en andere ruimtes. Er wordt voorgesteld te werken met de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
De politieraad keurt de wijze van gunnen goed voor de schilderwerken in het commissariaat te Zelzate met 16 stemmen 
voor. 
 

3. Wijze van gunnen en specificaties aankoop politievoertuig – beslissing  
In de politiebegroting is budget voorzien (40000 EUR) voor de aankoop van een politievoertuig voor polyvalent gebruik. 
Dit voertuig is ter vervanging van een politievoertuig Peugeot 807 type volumewagen dat in oktober 2016 werd afgekeurd 
en inmiddels uit dienst werd genomen. Er wordt voorgesteld in te stappen in het raamcontract van de Federale Politie. 
De politieraad keurt de wijze van gunnen en de specificaties goed voor de aankoop van een politievoertuig met 16 
stemmen voor. 
 

4. Wijze van gunnen en specificaties aankoop mobiel digitaal flitstoestel – beslissing 
Het Team verkeer en mobiliteit beschikt over een digitale snelheidsmeter die ingebouwd is in een voertuig. Doordat de 
flitswagen binnen de zone al vrij goed gekend is en veel bestuurders op voorhand gaan afremmen, levert dit niet altijd 
de juiste cijfers op qua snelheid.  
 
Een statisch digitaal toestel biedt tal van voordelen. Het toestel kan geplaatst worden op plaatsen waar dit voor een 
wagen niet mogelijk is. Wij zullen tevens kunnen voldoen aan de vraag van de bestuurlijke overheid en/of burgers om 
snelheidsmetingen te doen in bepaalde straten. Het nieuwe toestel kan zowel op een statief als in een container (type 
vuilnisbak) geplaatst worden. Het bereik van het nieuwe toestel is groter. Het nieuwe flitstoestel zal zeker een 
meerwaarde betekenen voor de verkeershandhaving in onze zone.  
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Tot voor kort had het Team verkeer en mobiliteit een analoog flitstoestel. Dit toestel is echter verouderd, is niet meer 
geijkt en werd uit dienst genomen. De aankoop werd begroot op 60000 EUR. Er wordt voorgesteld in te stappen in het 
raamcontract van de Federale Politie. 
 
De politieraad keurt de wijze van gunnen en de specificaties goed voor de aankoop van een mobiel digitaal flitstoestel 
met 16 stemmen voor. 
 

5. Wijze van gunnen en specificaties aankoop storage – beslissing  
In het nieuw politiekantoor zijn meerdere ruimtes voorzien voor archief en opslag van materiaal. De bestaande rekken 
in het containercomplex en K. Boudewijnlaan zijn ontoereikend, verouderd en onstabiel geworden door gebruik. De 
aankoop werd begroot op 12000 EUR. Er wordt voorgesteld in te stappen in het Federaal raamcontract (FOR CMS). 
 
De politieraad keurt de wijze van gunnen en de specificaties goed voor de aankoop van storage met 16 stemmen voor. 
 

6. Wijze van gunnen en specificaties aankoop ICT-materiaal – beslissing  
Zowel in het kader van de nieuwbouw als voor de optimalisatie van de reguliere werking, dienen een aantal investeringen 
te gebeuren op informaticavlak. Het betreft volgende zaken: access points, laptops, printers, schermen, minicomputers, 
benodigdheden voor videoconferentie, printservers en videokaarten. De aankoop werd begroot op 36000 EUR (incl. 
BTW). Er wordt voorgesteld om voor bepaalde zaken in te stappen in het raamcontract van de stad Brugge en andere 
zaken aan te kopen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
De politieraad keurt de wijze van gunnen en de specificaties goed voor de aankoop van ICT-materiaal met 16 stemmen 
voor. 
 

7. Convenant met opleidingscentrum Paulo – beslissing  
De Oost-Vlaamse politiezones wensen meer transparantie over de prijs van de opleidingen en het huren van 
infrastructuur en materiaal. Daarom wordt er met ingang van 2017 geen algemene bijdrage meer gevraagd en wordt 
voor alle diensten die PAULO-Politieopleiding verstrekt, een aparte vergoeding aangerekend. Deze afspraken werden 
vastgelegd in een convenant. 
 
De politieraad stemt in met het convenant met Paulo met 16 stemmen voor. 
 

8. Licentieovereenkomst met PZ Schelde-Leie inzake intranet – beslissing  
De politiezone Schelde-Leie heeft in de loop der jaren een softwarepakket ontwikkeld dat ook bijzonder interessant is 
voor andere politiezones. De politiezone Schelde-Leie stelt hun software ter beschikking mits het afsluiten van een 
licentieovereenkomst. 
 
CP Van Poucke licht toe. De zone beschikt tot op heden nog niet over een intranet. Er dient 5000 EUR betaald te worden 
om het intranet over te nemen van de PZ Schelde-Leie. De korpschef zal nog onderhandelen over het onderhoud, gezien 
onze eigen systeembeheerders dit kunnen realiseren. Een dergelijk product diende eigenlijk aangeleverd te worden door 
de Federale Politie, maar dit wordt niet aangeboden. 
 
De politieraad stemt in met de licentieovereenkomst met de PZ Schelde-Leie met 16 stemmen voor. 
 

9. Protocolakkoord met PZ Gent inzake veiligheidsconsulent – beslissing  
Het protocolakkoord regelt de modaliteiten inzake de samenwerking tussen Politiezone Regio Puyenbroeck en de Lokale 
Politie Gent betreffende de organisatie van de functie van de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. De overeenkomst legt de praktische en financiële modaliteiten vast. 
 
Alle besturen dienen een veiligheidsconsulent aan te stellen. Het is niet mogelijk dit via de provincie te organiseren 
gezien het een operationeel personeelslid dient te zijn.  
 
De politieraad stemt in met het protocolakkoord met de PZ Gent met 16 stemmen voor. 
 
GEHEIME ZITTING 
 

10. Non-activiteit voorafgaand aan pensionering – beslissing  
 

11. Pensionering – beslissing  
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12. Valorisatie anciënniteit – beslissing  
 

13. Interne verschuivingen – kennisgeving  
 

14. Herplaatsing – kennisgeving 
 

15. Aanstellen vertrouwenspersoon – beslissing 
 
 
Aldus besloten op de politieraad van 29 maart 2017, 
 
Namens de politieraad,  
De voorzitter,    De vervangend korpschef,   De secretaris, 
DESWAENE Yves    VAN POUCKE Koen   VANHECKE Tineke 

       
 


