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POLITIERAAD 

ZONE “REGIO PUYENBROECK” 
BEKNOPTE LIJST MET BESLISSINGEN 

20 JUNI 2013 

 

Aanwezig: 
Deswaene Yves, burgemeester-voorzitter 
De Vilder Freddy, De Caluwé Robby, Van Cronenburg Rudy, burgemeesters 
De Loose Vera, De Meyer Patricia, De Sutter Tom, Van Nieuwerburgh Albert, Droesbeke Fréderic, Di Nunzio 
Sandro, Goemaere Dirk, Neyt Elise, Roegies Veerle, Poppe Sarah, Van Himme Linda, Van Hoecke Guido, Van 
Nieuwerburgh Dirk, Vereecke Linda, politieraadsleden 
Van Peteghem Luc, wnd korpschef 
Vanhecke Tineke, secretaris 
 
Verontschuldigd:  
Paelinck Eva, Stevens Hervé en Van Hoecke Wim, raadsleden 

 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Eedaflegging raadsleden 
Mevrouw Sarah Poppe legt de eed af in handen van de voorzitter. 
 
2. Goedkeuring van de notulen van 3 april 2013 – beslissing 
Raadslid Roegies vraagt om haar tussenkomst vermeldt op p.2 ‘Raadslid Roegies wenst hier niet de discussie te 
voeren die in de gemeenteraad van Zelzate dient te gebeuren. De gemeente Zelzate vroeg eerder om punten uit 
te stellen zodat doordacht beslissingen kunnen genomen worden, gezien de noodzakelijke besparingen in 
Zelzate’ samen te voegen met de tussenkomst op p.1:’ Raadslid Roegies herneemt dat er een akkoord is vanuit 
de gemeente Zelzate om de verdeling van de dotaties niet te wijzigen. Bovendien gaat Zelzate akkoord met een 
stijging van de dotatie van 8% en 3% in de toekomst. Bovendien zal er een werkgroep opgestart worden om na te 
gaan waar er bespaard kan worden’. 
De notulen worden aangepast. 
De politieraad keurt de aangepaste notulen van 3 april 2013 goed met 17 stemmen voor. 
 
3. Vaststellen voorlopige twaalfden voor de maanden mei tot en met september 2013 – beslissing  
Als gevolg van het nog niet kunnen beschikken over een goedgekeurde begroting, is het aangewezen, in 
afwachting van de goedkeuring van de begroting, te werken met voorlopige twaalfden. 
De politieraad stemt in om voor de maanden mei 2013 tot en met september 2013 te werken met voorlopige 
twaalfden met 17 stemmen voor. 
 
4. Verkoop commissariaat Wachtebeke – beslissing 
De voorzitter licht toe. Het commissariaat te Wachtebeke, gelegen aan het J. Persynplein is wat de grond en het 
gelijkvloers betreft, eigendom van de politiezone. De appartementen op de eerste verdieping zijn eigendom van 
de Regie der Gebouwen. Eerder gaf de Regie der Gebouwen de politiezone de kans de appartementen aan te 
kopen. De politieraad van 19 maart 2012 besliste hier echter niet op in te gaan omwille van de hoge vraagprijs en 
de slechte staat van de appartementen. Met het schrijven van 10 april 2013 vraagt de Regie der Gebouwen om 
over te gaan tot een gezamenlijke verkoop. De voorgestelde verdeelsleutel van 52%-48% is echter niet correct 
gezien de politiezone door middel van het KB van 27 april 2007 ook eigenaar is van de grond. 
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De visie is om een modern gebouw te huren op termijn zodat de wijkpost Wachtebeke kan gehuisvest worden. 
De politieraad stemt in met een gezamenlijke verkoop met de Regie der Gebouwen van het commissariaat 
gelegen aan het J. Persynplein 3 te 9185 Wachtebeke met 17 stemmen voor. De verdeelsleutel dient herbekeken 
te worden. 
 
Raadslid Van Nieuwerburgh Dirk vervoegt de politieraad. 
 
5. Goedkeuren bestek en wijze van gunnen leasing voertuigen – beslissing 
Aan de politieraad wordt gevraagd het bestek BS/5416/01/2013 en de wijze van gunnen (open offerteaanvraag) 
goed te keuren voor het leasen van 5 politievoertuigen type bestelwagen/combi. De levering wordt slechts 
verwacht op 1 mei 2014; het betreft dus kredieten voor 2014. 
De voorzitter wenst nog een wijziging aan te brengen op p.7: ‘de meest economisch voordelige offerte’ dient 
vervangen te worden door ‘de economisch meest voordelige offerte’. 
De politieraad keurt het bestek BS/5416/01/2013 goed met 18 stemmen voor. 
 
6. Goedkeuren bestek en wijze van gunnen leasing voertuig – beslissing 
Aan de politieraad wordt gevraagd het bestek BS/5416/02/2013 en de wijze van gunnen (open offerteaanvraag) 
goed te keuren voor het leasen van 1 politievoertuig type break. De kredieten werden voorzien in de begroting 
2013. De gunning geschiedt vanzelfsprekend pas na goedkeuring van de begroting. 
De voorzitter wenst nog een wijziging aan te brengen op p.7: ‘de meest economisch voordelige offerte’ dient 
vervangen te worden door ‘de economisch meest voordelige offerte’. 
De politieraad keurt het bestek BS/5416/02/2013 goed met 18 stemmen voor. 
 
7. Voorstel aankoop telefooncentrale – dringende procedure – beslissing 
CP Van Peteghem licht dit punt toe.De telefooncentrale in de Dekenijstraat te Lochristi is uiterst dringend aan 
vernieuwing toe. Om de haverklap zijn de burelen telefonisch niet bereikbaar. Een herstelling van het systeem is 
onmogelijk gezien het erg verouderd is. Aan de politieraad wordt gevraagd een upgrade (die bovendien 
verhuisbaar is) goed te keuren voor een bedrag van 7.693 EUR (incl BTW en kosten) op basis van artikel 34 
WGP en artikel 249 NGW. 
De politieraad stemt in met de aankoop van de telefooncentrale met 18 stemmen voor. 
 
8. Vacant verklaren van functies via mobiliteit 2013/02 – beslissing 
De volgende functie wordt vacant verklaard via mobiliteit als gevolg van het vertrek van een personeelslid via 
mobiliteit: 
Functioneel beheerder (hoofdinspecteur voor de operationele steundienst). Het betreft dus geen nieuwe functie. 
De politieraad stemt in met de vacantverklaring van de functie van functioneel beheerder met 18 stemmen voor. 
 
GEHEIME ZITTING 
9. Interne verschuiving: aanstellen assistent-wijkmanager – beslissing 
 
10. Benoemen inspecteurs – beslissing 
 
Aldus besloten op de politieraad van 20 juni 2013, 
Namens de politieraad,       
De voorzitter,    De vervangend korpschef,  De secretaris, 
DESWAENE Yves   VAN PETEGHEM Luc   VANHECKE Tineke 
 


