
 

 
Politie
POLITIERAAD

ZONE REGIO PUYENBROECK

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

BEKNOPTE LIJST MET BESLISSINGEN

Zitting van 6 oktober 2021
 

Aanwezig:

DESWAENE Yves, burgemeester-voorzitter;

MEULEMAN Brent, VAN CRONENBURG Rudy, DE CALUWE Robby, burgemeesters;

BRAL Guy, DE BEULE Jan, DI NUNZIO Sandro, DIERINCK Frederic, GOEMAERE Dirk, LACAYSE Diederik, LYBAERT Ivan,

MOLERO RUFO Manuel, NEYT Elise, TAGHON Danny, VAN DE VELDE Lucien, VAN DER VENNETSteve , VAN HECKE Antje,
VAN HIMMELinda, VAN NIEUWERBURGH Dirk, VERMEERSCH Florian, politieraadsleden;

VAN POUCKE Koen, korpschef, VANHECKE Tineke, secretaris.

Verontschuldigd:
DE VYLDER Rita, politieraadsllid.

 

OPENBARE ZITTING

De voorzitter opent de zitting en huldigt politieraadslid Florian Vermeersch die 2% werd in de wielerwedstrijd Parijs-
Roubaix.

1. Eedaflegging nieuwe medewerker

Inp Shuyang Sun legt de eed af in handen van de voorzitter. Hij startte bij het Team Interventie op 1 juli 2021.

2. Goedkeuring notulen 16juni 2021 — beslissing

De politieraad keurt de notulen van 16 juni 2021 goed met 19 stemmen voor.

3. Wijze van gunnen onthaalopdracht — beslissing

Door een tekort aan personeel (calog - frontdesk) kan de politiezone onmogelijk instaan voor de invulling van de

onthaalfunctie voornamelijk in het onthaal te Lochristi. Het politiecollege gunde reeds eerder de onthaalopdracht voor

de maanden juli, augustus, september en oktober aan de firma Securitas middels het raamcontract LPA/2017/295. Aan

de politieraad wordt gevraagd deze overeenkomst te verlengen voor de maanden november en december 2021. De
kostprijs bedraagt 15.897,46 EUR (BTW incl.).

De politieraad keurt de wijze van gunnen goed met 19 stemmenvoor.

4. Wijze van gunnen aankoop voertuig — beslissing

De politiecombi’s van het Team Interventie, die worden geleased, wordenintensief ingezet. Het interventieteam

beschikt in totaal over4 interventievoertuigen voor detwee ploegen. Wanneertwee ploegen van een shift overwerken

(afwerken verkeersongeval, afwerken opdracht IFG, …) terwijl de twee ploegen van de volgende shift op interventie

worden gestuurd,zijn alle voertuigen in gebruik. Om logistieke redenen en om een bijkomende ploeg of acties mogelijk

te maken, dient hetTeam Interventie over een vast toegewezen extra voertuig te beschikken.

Er wordt voorgesteld een als bureelwagen uitgeruste politiecombi aan te kopen middels het raamcontract FORCMS-
VUV-101, perceel 3, toegewezen aan Mercedes-Benz. De aankoop wordtgeraamd op 84.700 EUR(incl. BTW) en werd

begoot.
De politieraad keurt de wijze van gunnen goed met 19 stemmen voor.

Raadslid Van Hecke vervoegt de zitting.
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5. Wijze van gunnen leasen drie voertuigen — beslissing

In het wagenpark van de politiezone zijn drie geleasede politiecombi’s binnen afzienbare termijn aan vervanging toe.

Gezien de lange leveringstermijnen van deze voertuigen die tot één jaar kunnen bedragen, wordt de procedure om
drie andere voertuigen te leasen nu alvast opgestart. Er wordt voorgesteld te werken volgens de openbare procedure.

De leasingprijs van de drie voertuigen wordt geraamd op 68.400 EUR (incl. BTW) per jaar. De raming van de totaalprijs

van de overheidsopdracht bedraagt 342.000 EUR (incl. BTW) voordrie voertuigen met een looptijd van 60 maanden

en 200.000 km.

De politieraad keurt de wijze van gunnen goed met 20 stemmenvoor.

6. Mobiliteit 2021-03 — toevoeging — beslissing

Door het doorschuiven van de consulentTeam Logistiek en Financiën naar de functie van Directeur Team logistiek en

Financiën en de keuze om deplaats in te vullen met een niveau C, besliste het politiecollege reeds op 30 juni 2021 om
dit ambt toe te voegen aan de mobiliteit 2021-03. Aan de politieraad wordt gevraagd deze beslissing te bekrachtigen.

Bovendien boden zich geen geschikte kandidaten aan voor dit ambt. Bijgevolg wordt voorgesteld dit ambt extern

vacantte verklaren.

De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege met 20 stemmenvoor en verklaart het ambt van assistent

Team Logistiek en Financiën extern vacant.

7. Mobiliteit 2021-04 — beslissing

Omwille van het vertrek van een aantal medewerkers en omdat we wensen te anticiperen op de beperkte instroom

van nieuwe medewerkers, wordt voorgesteld volgende ambten vacantte verklaren:

e __1teamchefICT-—niveauB

e 1rechercheur/inspecteur
e¢ 2inp Team Interventie

¢  2inp Team Wijk
¢  t1ass Team Logistiek en Financién

De politieraad keurt de mobiliteit 2021-04 goed met 20 stemmenvoor.

8. Aspirantenmobiliteit 2021-02 — toevoeging — beslissing
De politieraad van 16 juni 2021 besliste reeds volgende ambten vacantte verklaren in de aspirantenmobiliteit 2021-

02:

e 4Ainspecteur voorhet Team Wijk

e 2inspecteurs voorhetTeam Interventie

Gezien de mobiliteit 2021-03 eveneens geen kandidaten opleverde voor de ambten van 3 inspecteurs voor het Team

Interventie wordt gevraagd de beslissingvan het politiecollege van 18 augustus 2021 te bekrachtigenen deze ambten

toe te voegen aan de aspirantenmobiliteit 2021-02.

De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege met 20 stemmen voor.

9. Verlenging contract drugpunt— beslissing
Het contractmet De Kiem voor de realisatie van het Drugpuntlooptaf per 31 oktober 2021. Er wordt voorgesteld deze
overeenkomst opnieuw te verlengenvoor een periode van 48 maanden met ingang van 1 november 2021.

De politieraad verlengt het contract met 20 stemmen voor.

GEHEIME ZITTING

1. _Pensionering- beslissing

2. _Pensionering- beslissing

Aldus besloten op de politieraad van 6 oktober 2021,
Namens de politieraad,

De secretaris, De korpschef, De Voorzitter,

VANHECKE Tineke VAN POUCKE Koen DESWAENE Yves
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