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POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM 
code 5417 

 
 

 
POLITIERAAD 

 

Zitting van 14 november 2017 
 

Aanwezig: 
Koen Loete, burgemeester-voorzitter, Filip Gijssels, burgemeester Kaprijke, Franki Van de 
Moere, burgemeester Sint-Laureins; 
Blomme Gertjan, Bonamie Carlos, Buysse Janvier, Cornelis Franky, De Greve Patrick, De 
Jaeger Lutgarde, De Man Linde, Desmet Rudi, De Waele Christophe, Francque Johan, Hugaert 
Patrick, Lecompte Filip, Roesbeke Christiaan, Vandevelde Luc, Van Hamme Odette, Van 
Kerrebroeck Wilfried en Gysels Rita verkozen raadsleden; 
Carine Ginneberge, secretaris; 
Antoinette Vanden Bossche, korpschef. 
 
Verontschuldigd: 
Raadsleden Patrick De Greve en Luc Vandevelde 
 
Tijdens de behandeling van punt 2 van de openbare zitting vervoegt raadslid Christiaan 
Roesbeke de zitting 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Goedkeuring verslag politieraad dd. 10 oktober 2017 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Jaarverslag 2016 

De raadsleden waren unaniem tevreden over het duidelijk en overzichtelijk jaarverslag. 
Raadslid Christophe De Waele vraagt het beleid rond het flitsen in de politiezone. Door 
mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt het beleid uitgelegd. 

3. Rekening 2016 

Door de heer Filip Van Der Heyden, bijzonder rekenplichtige, wordt een toelichting gegeven via 
een PowerPointpresentatie die op de zitting van de Raad is uitgedeeld. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
De rekening 2016 wordt met 90,5272727272727 voor - 0 tegen - bij 0 onthoudingen van 
stemmen aangenomen als volgt: 
 

Begrotingsrekening over het dienstjaar 2016  



 2 

Netto vastgestelde rechten gewone dienst 10.078.579.21 
Vastgelegde uitgaven gewone dienst 9.569.047,16 
 Begrotingsresultaat gewone dienst 509.532,05 
Over te dragen vastgelegde uitgaven gew.dienst 361.124,89 
 Boekhoudkundig resultaat gewone dienst 870.656,94 
Netto vastgestelde rechten buitengewone dienst 528.715,04 
Vastgelegde uitgaven buitengewone dienst 528.715,04 
 Begrotingsresultaat buitengewone dienst 0,00 
Over te dragen vastgelegde uitgaven buitengewone dienst 126.886,95 
 Boekhoudkundig resultaat buitengewone dienst 126.886,95 
  

Balans per 31/12/2016  
Vaste activa 1.862.635,44 
Vlottende activa 1.590.300,88 
 Totaal van de activa 3.452.936,32 
  
Eigen vermogen 2.815.620,78 
Voorzieningen 0 
Schulden  637.315,54 
 Totaal van de passiva 3.452.936,32 
  

Resultatenrekening over het dienstjaar 2016  
Exploitatieresultaat 164.196,34 
Uitzonderlijk resultaat -258.193,25 
 Resultaat van het dienstjaar -93.996,91 
 

4. Vaststellen en goedkeuren begrotingswijziging 1 & 2 dienstjaar 2017 - gewone en 
buitengewone dienst 

Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven via een 
PowerPointpresentatie die op de zitting van de Raad is uitgedeeld. 
De raadsleden gaan akkoord om het begrotingsoverschot te gebruiken voor de investering van 
een ANPR-netwerk voor 2018. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 

Gelet op de WGP, inzonderheid artikel 34, 40, 71 en 250bis; 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 8 van 18 oktober 2000 houdende richtlijnen inzake de 
gemeentebegroting en –boekhouding m.b.t. de politiehervorming; 
Gelet op de omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001 houdende richtlijnen voor het opstellen van de 
beginbalans voor de politiezone; 
Gelet op de omzendbrief PLP 17 van 6 december 2001 betreffende de tussenkomst van de 
federale overheid in de financiering van de lokale politiekorpsen - federale toelagen; 
Overwegende dat voor het opstellen van de begroting 2017 rekening werd gehouden met de 
omzendbrief PLP55 
Gelet op het politieraadsbesluit dd. 14 december 2016 houdende vaststellen van de begroting 
dienstjaar 2017; 
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Overwegende dat het totaal exploitatietekort voor de zone dienstjaar 2017: 4.376.814,31 euro 
bedraagt, dwz dat de dotatie goedgekeurd voor het vaststellen van de begroting 2017 in de 
politieraad dd. 14 december 2016 dezelfde blijft voor de drie gemeentes maar opgesplitst wordt 
in : 
Reguliere kosten: 

Eeklo 68,47% 2.976.460,26 € 
Kaprijke 15,46% 672.061,87 € 
Sint-Laureins 16,07% 698.579,18 € 

Aflossing lening: kapitaal en intresten 
Eeklo 68,47% 20.344,49 € 
Kaprijke 15,46% 4.593.63 € 
Sint-Laureins 16,07% 4.774,88 € 

Gelet op de omzendbrief van 7 september 2001 BA/2001/13 – nieuwe lokale politie – 
eengemeentezone en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek en gewoon 
toezicht; 
Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 – Administratief toezicht op de gemeenten en de 
politiezones – Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002; 
Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in 
het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP; 
Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel 
toezicht op politiemateries; 
Gaat over tot de stemming op de wijze zoals voorzien in artikel 26 van de WGP; 
Op voorstel van het Politiecollege; 
Besluit : Is aangenomen met 90,5272727272727 voor - 0 tegen - bij 0 onthoudingen 
Artikel 1: De gewone dienst van de begroting dienstjaar 2017 wordt gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals in hiernavermelde tabel: 

 volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging 
+ 

verlaging 
- 

na de 
voorgestelde 

wijziging 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2015 835.828,47 0,00 0,00 835.828,47 
Resultaat begrotingsrekening 2016 -835.828,47 509.532,05 0,00 -326.296,42 
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016 0,00 509.532,05 0,00 509.532,05 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 8.639.201,54 173.533,75 73.710,00 8.739.025,29 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 8.561.377,07 107.277,31 110.309,18 8.558.345,20 
     
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 1.244.706,41 0,00 1.244.706,41 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven overboekingen 213.000,00 1.184.369,57 0,00 1.397.369,57 
     
Geraamd resultaat van de begroting  2017 -135.175,53 126.593,28 -36.599,18 28.016,93 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 537.548,98 

Artikel 2: De buitengewone dienst van de begroting dienstjaar 2017 wordt gewijzigd en de 
nieuwe uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals in hiernavermelde tabel: 
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 volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging 
+ 

verlaging 
- 

na de 
voorgestelde 

wijziging 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2015 0,02   0,02 
Resultaat begrotingsrekening 2016 187.543,19 0,00 187.543,21 -0,02 
Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 187.543,21 0,00 187.543,21 0,00 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 8.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1.000.000,00 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 8.213.000,00 812.154,86 6.627.785,29 2.397.369,57 
     
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Ontvangsten overboekingen 213.000,00 1.184.369,57 0,00 1.397.369,57 
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Geraamd resultaat van de begroting  2017 0,00 372.214,71 372.214,71 0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 0,00 

 
Artikel 3: deze begrotingswijzigingen en bijlagen worden aan de heer Gouverneur gestuurd. 

5. Lokale politie – Pand Rommelsweg 14 te Sint-Laureins – Goedkeuring principe 
onderhandse verkoop.  

Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op het Koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en 
modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de 
Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling van de 
correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de 
gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten; 
Gelet op het politieraadsbesluit dd. 21 januari 2004 houdende eigendomsoverdracht van 
administratieve en logistiek gebouwen van de staat naar de meergemeentepolitiezone 
Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins zoals vermeld in de ontwerplijst (bijlage 1) van het KB van 9 
november 2003 van de Staat naar de politiezone, van volgend gebouw en zijn terrein: Sint-
Laureins, Rommelsweg 14 met een X-waarde van 412.198,34 euro (cf bijlage 2 bij KB 
09/11/2003). 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 27 december 2004 houdende eigendomsoverdracht 
voormalige Rijkswachtbrigade-gebouwen en aanhorigheden; Sint-Laureins, Rommelsweg 14  
kadastraal bekend afdeling 1, sectie A, nr 933/N;  
Overwegende dat door de vernieuwede wijkwerking het pand gelegen in de Rommelsweg 14 te 
Sint-Laureins niet meer door de politiezone wordt gebruikt; 
Gelet op het Politieraadsbesluit dd. 1 december 2015 houdende goedkeuring 
gebruikersovereenkomst voor het pand gelegen in de Rommelsweg 14 te Sint-Laureins 
bestemd als jeugdlokaal; 
Overwegende dat het pand momenteel in gebruik is sedert 4 december 2015 door een 
jeugdvereniging via de gemeente Sint-Laureins. De bruikleen geschiedt ten kosteloze titel. Er 
dient m.a.w. door partij anderzijds geen vergoeding betaald te worden. Beide partijen kunnen 
ten alle tijde een einde stellen aan de overeenkomst, mits opzeg van drie maand, die een 
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aanvraag neemt op de eerste dag van de maand volgend op deze waarin, bij post aangetekend 
schrijven de opzeg gegeven werd; 
Overwegende dat de gemeente Sint-Laureins geen ander pand ter beschikking heeft voor de 
jeugdbeweging en te kennen heeft gegeven dit pand eventueel wenst aan te kopen; 
Overwegende dat de politiezone een nieuw politiehuis bouwt en in de financiering van de 
nieuwbouw de verkoop van Rommelsweg 14 te Sint-Laureins begrepen was; 
Overwegende dat het in de gegeven omstandigheden aangewezen is dat het pand onderhands 
te verkopen; 
Overwegende dat voorafgaand aan de verkoop van het pand een energieprestatiecertificaat 
dient opgemaakt te worden 
Gelet op het schattingsverslag van 4 augustus 2017, opgemaakt door Studieburo Goegebeur, 
waarbij het pand voor de geheelheid in de huidige toestand wordt geschat op 260.000 euro; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 
de bevoegdheden van de politieraad; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;  
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: de raad stemt principieel in met de onderhandse verkoop van wijkpost met gebouwen 
en aanhorigheden; Sint-Laureins, Rommelsweg 14  kadastraal bekend afdeling 1, sectie A, nr 
933/N. 
Artikel 2: De onderhandse verkoop zal plaats vinden gebaseerd op het geactualiseerde 
schattingsverslag, zijnde 260.000 euro. 
Artikel 3: De opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor de financiering van het 
nieuw politiehuis 
Artikel 4: Het politiecollege wordt ermee gelast een notaris aan te stellen die het lastenkohier 
van de onderhandse verkoop zal opstellen. 
Dit lastenkohier zal vooraf ter goedkeuring aan de politieraad voorgelegd worden. 

6. Lokale politie – definitief besluit aankoop van een onroerend goed (uit de hand) 
overeenkomstig het bijgevoegd ontwerp van authentieke akt 

Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op artikel 43 § 2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
Gelet op het besluit van de politieraad van 10 mei 2016 waarbij principieel beslist werd om het 
onroerend goed gelegen te Eeklo en volgens huidig kadaster ‘Eeklo, tweede afdeling’, sectie E, 
nummers 1596M2P0000 en 1598T3P0000 en deel van nummer 1598X4P0000 (voorheen deel 
van nummers 1598/T4 en 1598/X3), met een oppervlakte volgens meting van achtduizend 
honderd en twaalf vierkante meter zevenendertig vierkante decimeter (8.112,37 m²) en 
eigendom van E.I.M.. aan te kopen;  
Gelet op het politiecollegebesluit dd. 24 april 2015 houdende de aanstelling van een 
consultant/projectcoördinator wordt gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde AdVIzie 
vof, Joseph d’Huyvetterstraat 2 te 9900 Eeklo. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de 
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lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 04/2015 en de ingediende offerte 
van de firma AdVIzie vof;  
Overwegende dat de firma AdVIzie in uitvoering van zijn opdracht het schattingsbureau Twijfel? 
No Doubt, Schooldreef 23 te 9050 Gentbrugge heeft aangesteld. Het onroerend goed met een 
oppervlakte van volgens meting van achtduizend honderd en twaalf vierkante meter 
zevenendertig vierkante decimeter (8.112,37 m²).geschat werd door schattingsbureau Twijfel? 
No Doubt.op 1.275.000.EUR; 
Overwegende dat de aankoop uit de hand zal plaatsvinden;  
Overwegende dat de voorwaarden van de aankoop vastgesteld moeten worden;  
Overwegende dat de vraagprijs overeenstemt met de geschatte waarde van het onroerend 
goed;  
Overwegende dat de aankoop van het desbetreffende goed voorzien is bij budgetwijziging 1 & 2 
van 2017, op artikel 330/711-52 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met 
een lening; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 
de bevoegdheden van de politieraad; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT : met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot de aankoop 
van het onroerend goed, gelegen te Eeklo en volgens huidig kadaster ‘Eeklo, tweede afdeling’, 
sectie E, nummers 1596M2P0000 en 1598T3P0000 en deel van nummer 1598X4P0000 
(voorheen deel van nummers 1598/T4 en 1598/X3), met een oppervlakte volgens meting van 
achtduizend honderd en twaalf vierkante meter zevenendertig vierkante decimeter (8.112,37 m²) 
en eigendom van E.I.M.. aan te kopen. 
 
Artikel 2: De aankoop gebeurt uit de hand tegen de prijs van de prijs van negentig euro (90 €) 
per vierkante meter, hetzij ZEVENHONDERD DERTIGDUIZEND HONDERD DERTIEN EURO 
DERTIG EUROCENT (730.113,30 €). 
 
Artikel 3: De aankoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. 

• Het bestuur verkrijgt de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed bij het 
verlijden van de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs en de 
kosten). Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van 
derden voor rekening van het bestuur.  

• Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans 
bevindt:  
 zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of meer  
 met alle zichtbare en verborgen gebreken  
 met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet 

voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend  
 zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van de grond en de 

ondergrond  
• Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van de 

overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, urbanisatievereisten of enig andere 
overheidsbesluit of reglement, moet het bestuur zich houden aan alle voorschriften ervan 
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zonder verhaal tegen de verkopers wegens verlies van grond, weigering van 
bouwvergunning of om welke andere reden ook.  

• Het bestuur moet alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle taksen, met 
inbegrip van eventuele verhaalbelastingen dragen en betalen vanaf de datum van 
ingenottreding.  

• Het onroerend goed is vrij van gebruik of pacht / huur. 
  
Artikel 4: De in artikel 1 vermelde verkoopprijs wordt betaald tegen kwijting bij het verlijden van 
de authentieke akte.  
Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van het bestuur, waaronder de 
honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste aktekosten e.d. 
 
Artikel 5: Bij niet-naleving van de in dit besluit vastgestelde voorwaarden is de 
verkoopsovereenkomst van rechtswege ontbonden. 
 
Artikel 6: Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor 
openbaar nut, namelijk om een nieuw politiehuis voor de politiezone Meetjesland Centrum op te 
bouwen. 
 
Artikel 7: De verkoper ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te nemen. 
 
Artikel 8: Het aankoop van het desbetreffende goed is voorzien bij budgetwijziging 1 & 2 van 
2017, op artikel 330/711-57 van de buitengewone dienst en de financiering gebeurt met een 
lening. 
 
Artikel 9: De voorzitter van de politieraad, burgemeester Koen Loete en de korpschef Antoinette 
Vanden Bossche zullen de politiezone 5417 Meetjesland Centrum vertegenwoordigen bij het 
eventueel verlijden van de authentieke akte. 
Artikel 10: Het politiecollege is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
Artikel 11: Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de heer Gouverneur via de lijst 
bedoeld in artikel 86 van de WGP. 
 
Volgende Politieraad 12 december 2017 om 20u. 
 
Hier eindigt de zitting 

Namens de politieraad: 
 
 
 
 
 
 
 
Carine Ginneberge Koen Loete 
Secretaris Burgemeester-Voorzitter 
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