POLITIERAAD
ZONE “REGIO PUYENBROECK”
BEKNOPTE LIJST MET BESLISSINGEN
26 FEBRUARI 2014
Aanwezig:
De Caluwé Robby, burgemeester-ondervoorzitter
Van Cronenburg Rudy, burgemeester
De Sutter Tom, De Vylder Rita, Droesbeke Fréderic, Di Nunzio Sandro, Goemaere Dirk, Neyt Elise, Paelinck Eva,
Poppe Sarah, Roegies Veerle, Van Himme Linda, Van Hoecke Wim, Van Nieuwerburgh Dirk, politieraadsleden
Van Poucke Koen, wnd korpschef
Vanhecke Tineke, secretaris
Verontschuldigd:
Deswaene Yves, burgemeester-voorzitter
Bruggeman Frank, burgemeester
De Loose Vera, De Meyer Patricia, Stevens Hervé, Van Hoecke Guido, Vereecke Linda, politieraadsleden

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring van de notulen van 22 januari 2014 – beslissing
De politieraad keurt de notulen van 22 januari 2014 goed met 14 stemmen voor.
2.

Gewone dienst – overdracht bevoegdheden aan het politiecollege voor opdrachten van dagelijks
beheer – beslissing
De bevoegdheid tot het kiezen van de wijze waarop de opdrachten van aanneming van werken, leveringen en
diensten worden gegund, evenals het vaststellen van de voorwaarden ervan, wordt overgedragen aan het
politiecollege binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten en voor opdrachten
die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de politiezone, dit houdt in opdrachten die het bedrag van 8500
EURO (exclusief BTW) niet overschrijden.
De politieraad keurt deze overdracht goed met 13 stemmen voor en 1 stem tegen (raadslid Goemaere).
3.

Buitengewone dienst – overdracht bevoegdheden aan het politiecollege voor gunnen kleine
investeringen – beslissing
Het politiecollege wordt gemachtigd om alle opdrachten van werken, leveringen en diensten – zonder inhoudelijke
beperking – ingeschreven op de buitengewone dienst van de begroting, na onderhandelingsprocedure te gunnen
tot een maximumbedrag van 8500 euro exclusief btw.
De politieraad keurt deze overdracht goed met 13 stemmen voor en 1 stem tegen (raadslid Goemaere).
4. Goedkeuren wijze van gunnen en bestek twee wijkvoertuigen – beslissing
Er wordt voorgesteld om voor de aankoop van twee wijkvoertuigen in te stappen in het raamcontract van de
Federale Politie met referentie DSA 2012 R5333 502 – perceel 2B. Het aankoopbedrag is voorzien in de begroting
2014.
De politieraad keurt de wijze van gunnen en het bestek goed voor de aankoop van twee wijkvoertuigen met 14
stemmen voor.
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5. Goedkeuren wijze van gunnen en bestek aankoop anoniem voertuig – beslissing
Er wordt voorgesteld om voor de aankoop van een anoniem voertuig in te stappen in het raamcontract van de
Federale Politie. Het aankoopbedrag is voorzien in de begroting 2014.
De politieraad keurt de wijze van gunnen en het bestek goed voor de aankoop van een anoniem voertuig goed met
13 stemmen voor en 1 onthouding (raadslid Goemaere).
6. Goedkeuren wijze van gunnen en bestek schoonmaken politiegebouwen – beslissing
De politieraad bevestigde op 12 december 2013 de beslissing van het politiecollege om de samenwerking met de
vorige poetsfirma stop te zetten. Aan de politieraad wordt een aangepast bestek voorgelegd.
De politieraad keurt de wijze van gunnen en het bestek goed voor het schoonmaken van de politiegebouwen met
14 stemmen voor.
7. Samenstelling jury procedure realisatie nieuw politiekantoor te Lochristi – beslissing
Ter beoordeling van de inschrijvingen in het raam van de procedure voor de realisatie van een nieuw politiekantoor,
is het noodzakelijk dat de politieraad de jury samenstelt. De beoordelingscommissie wordt als volgt samengesteld:
- Patrick Van De Voorde – leidend ambtenaar en voorzitter van de beoordelingscommissie
- Katelijn Van den Bossche – ingenieur – architect
- Hervé Stevens - schepen van patrimonium gemeente Lochristi
- Franco Dejaegere - leidend ambtenaar van PZ Deinze-Zulte
- Vertegenwoordiger van de Federale Politie Dienst Infrastructuur (in te vullen door de federale politie)
De beoordelingscommissie kan een beroep doen op of advies inwinnen bij externe expertise met o.a.:
- Dirk Van de Walle – preventieadviseur Securex
- Guido Delongie – Relatiebeheerder Ruimte Vlaanderen
- Ben Boonen - Erfgoedconsulent Bouwkundig Erfgoed bij Onroerend Erfgoed
De beoordelingscommissie wordt opgevolgd en administratief ondersteund door Tineke Vanhecke en Mr. Wim
Rasschaert.
Op de beoordelingscommissie wordt tenslotte ook een waarnemer uitgenodigd, zijnde een vertegenwoordiger van
het personeel van de politiezone Regio Puyenbroeck.
De politieraad keurt de samenstelling van de beoordelingscommissie goed met 14 stemmen voor.
8. Aanpassing personeelsformatie – beslissing
De personeelsformatie werd aangepast aan de actuele situatie (opsplitsing Team Wijk en Team Interventie).
Daarenboven wordt het Team Verkeer en Mobiliteit anders samengesteld en wordt de functie van politie assistent
vervangen door een sociaal rechercheur.
De politieraad keurt de aanpassing aan de personeelsformatie goed met 13 stemmen voor en 1 onthouding
(raadslid Goemaere).
9. Afsluiten protocol met PZ Lokeren inzake cellen - beslissing
Doorgaans maakt de politiezone gebruik van de bewaakte cellen van de PZ Gent. Het kan echter gebeuren dat het
complex volzet is, vandaar dat wordt voorgesteld om ook met de PZ Lokeren een protocol af te sluiten.
De politieraad keurt het protocol goed met de politiezone Lokeren met 13 stemmen voor en 1 stem tegen (raadslid
Goemaere).
10. Mobiliteit 2014/02 – vacantverklaring – beslissing
Burgemeester De Caluwé wenst een correctie te doen aan het agendapunt: het betreft de mobiliteitscyclus 2014/01.
De politieraad keurt de vacantverklaring van een sociaal rechercheur goed met 14 stemmen voor.
11. Presentiegeld politieraad – beslissing
De politieraad van 1 februari 2013 besliste om het presentiegeld vast te leggen op 75€, niet onderhevig aan de
index. Door deze beslissing ligt het netto presentiegeld lager dan vorige jaren.
De politieraad beslist om het presentiegeld vast te leggen op het bedrag van eind 2012, zijnde 117,27 EUR met 12
stemmen voor en 2 stemmen tegen (Raadslid Goemaere en Poppe).
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12. Punt van raadslid Goemaere inzake GAS
Raadslid Goemaere licht toe. Voorstel om, gezien de vele juridische initiatieven die tegen de GAS-wet lopende zijn,
de GAS wetgeving voorlopig niet meer toe te passen in de Politiezone Puyenbroeck. Na uitspraak van het
Grondwettelijk Hof kan worden uitgemaakt of ook in de zone Puyenbroeck de GAS-wetgeving niet beter wordt
afgeschaft.
De politieraad stemt voor het behoud van de toepassing van de GAS-wetgeving met 13 stemmen voor en 1 stem
tegen (raadslid Goemaere).
Geheime Zitting:
1.

Benoeming commissaris – beslissing

2.

Benoeming functioneel beheerder – beslissing

3.

Benoeming 4 inspecteurs – beslissing

4.

Toekenning rente als gevolg van invaliditeit – beslissing

5.

Aanvraag pensionering – beslissing

Aldus besloten op de politieraad van 26 februari 2014,
Namens de politieraad,
De voorzitter,
De vervangend korpschef,
DESWAENE Yves
VAN POUCKE Koen
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