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POLITIERAAD 

 

Zitting van 13 november 2018 
 

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 Lutgarde De Jaeger en Odette Van Hamme 
 
Raadsleden Luc Vandevelde, Rita Gyssels en Rudi Desmet vervoegen de zitting tijdens de 
behandeling van punt 2 van de openbare zitting. 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Goedkeuring verslag politieraad dd. 14 juni 2018 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Rekening 2017 
 
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. Deze wordt als bijlage 
toegevoegd aan de notulen. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
De rekening 2017 wordt met 87,4545454545455 voor - 0 tegen - bij 0 onthoudingen van 
stemmen aangenomen als volgt: 
 

Begrotingsrekening over het dienstjaar 2017  
Netto vastgestelde rechten gewone dienst 10.906.893.91 
Vastgelegde uitgaven gewone dienst 9.956.162,37 
 Begrotingsresultaat gewone dienst 950.731,54 
Over te dragen vastgelegde uitgaven gew.dienst 312.260,73 
 Boekhoudkundig resultaat gewone dienst 1.262.992,27 
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Netto vastgestelde rechten buitengewone dienst 2.545.598,96 
Vastgelegde uitgaven buitengewone dienst 1.149.856.96 
 Begrotingsresultaat buitengewone dienst 1.395.742,00 
Over te dragen vastgelegde uitgaven buitengewone dienst 155.070,01 
 Boekhoudkundig resultaat buitengewone dienst 1.550.812,01 
  

Balans per 31/12/2017  
Vaste activa 2.611.213,70 
Vlottende activa 3.231.779,54 
 Totaal van de activa 5.842.993,24 
  
Eigen vermogen 4.465.701,87 
Voorzieningen 0 
Schulden  1.377.291,37 
 Totaal van de passiva 5.842.993,24 
  

Resultatenrekening over het dienstjaar 2017  
Exploitatieresultaat 1.628.738,65 
Uitzonderlijk resultaat 0,00 
 Resultaat van het dienstjaar 1.628.738,65 
 

3. Vaststellen en goedkeuren begrotingswijziging 1 & 2 dienstjaar 2018 - gewone en 
buitengewone dienst 

Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
De heer burgemeester Filip Gijssels deelt mee dat hij samen met zijn ploeg beslist heeft om in 
de gemeenteraad zich niet meer te engageren voor nieuwe investeringen. Zijn ploeg zal zich 
onthouden op de politieraad. 
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 2018 rekening werd gehouden met de 
omzendbrief PLP56 
Gelet op het politieraadsbesluit dd. 12 december 2017 houdende vaststellen van de begroting 
dienstjaar 2018; 
Overwegende dat het totaal exploitatietekort voor de zone dienstjaar 2018: 4.740.292,92 euro 
bedraagt, dwz dat de dotatie werkingskosten goedgekeurd voor het vaststellen van de begroting 
2018 in de politieraad dd. 12 december 2017 dezelfde blijft voor de drie gemeentes maar 
opgesplitst wordt in : 
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Dotatie werkingskosten: 
Eeklo 68,47% 3.086.708,89 € 
Kaprijke 15,46% 696.955,17 € 
Sint-Laureins 16,07% 724.454,68 € 

 
Dotatie leningslast: 

Eeklo - Kapitaal 127.818,81 € 
Eeklo – Intrest 31.150,85 € 
Kaprijke - Kapitaal 28.860,51 € 
Kaprijke - Intrest 7.033,62 € 
Sint-Laureins - Kapitaal 29.999,24 € 
Sint-Laureins - Intrest 7.311,15 € 

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 76,2045454545455 voor - 0 tegen - bij 11,25 onthoudingen 
Artikel 1: De gewone dienst van de begroting dienstjaar 2018 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 2016 509.532,05 0,00 0,00 509.532,05 
Resultaat begrotingsrekening 2017 381.901,47 59.298,02 0,00 441.199,49 
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 891.433,52 59.298,02 0,00 950.731,54 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 9.112.624,52 147.044,11 232.392,35 9.027.276,28 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 9.082.673,50 328.772,33 472.173,57 8.939.272,26 
     
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 324.675,09 0,00 324.675,09 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven overboekingen 567.500,00 269.352,21 0,00 836.852,21 
     
Geraamd resultaat van de begroting  2018 -537.548,98 -126.405,34 -239.781,22 -424.173,10 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 526.558,44 

Artikel 2: De buitengewone dienst van de begroting dienstjaar 2018 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 2016 0,00   0,00 
Resultaat begrotingsrekening 2017 0,00 1.395.742,00 0,00 1.395.742,00 
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017 0,00 1.395.742,00 0,00 1.395.742,00 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 7.000.000,00 186.678,56 0,00 7.186.678,56 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 7.567.500,00 466.030,77 10.000,00 8.023.530,77 
     
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Ontvangsten overboekingen 567.500,00 269.352,21 0,00 836.852,21 
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Geraamd resultaat van de begroting  2018 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 1.395.742,00 

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

4. Jaarverslag 2017 
De raadsleden waren unaniem tevreden over het duidelijk en overzichtelijk jaarverslag. 
 

5. Aankoop signalisatiejassen klasse 3 voor geüniformeerden – Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Raadslid Gertjan Blomme vraagt een verduidelijking in verband met aankoop kledijpunten. Na 
antwoord op de vraag gaat de Raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop signalisatiejassen klasse 3 voor 
geüniformeerden” een bestek met nr. 03/2018 werd opgesteld door de Korpschef; 
Overwegende dat de huidige signalisatiejassen ten 1ste niet voldoen aan de norm EN ISO 20471 
KLASSE 3 voor geüniformeerden en ten 2de  de huidige jassen meer dan 15 jaar oud zijn en niet 
meer waterdicht zijn. 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 80.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op artikel 
330/749-98 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt door overboeking van de 
gewone naar de buitengewone dienst; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het K.B. van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
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 de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en 
latere wijzigingen, meer bepaald artikels 234 en 236 betreffende de bevoegdheden van de 
politieraad en het politiecollege; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 03/2018 en de raming voor de 
opdracht “Aankoop signalisatiejassen klasse 3 voor geüniformeerden”, opgesteld door de 
Korpschef. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 80.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op artikel 330/749-
98 van de buitengewone dienst. 

6. Principebeslissing tot het leveren en plaatsen van een ANPR-netwerk conform het 
raamcontract van de federale politie – fase 2 

Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven: 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) dd. 25 mei 2018. 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG 
Gelet op de Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik 
van camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 
tot regeling van de plaatsing en gebruik van de bewakingscamera’s, van de wet van 30 
november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet 
van 2 oktober tot regeling van de private en bijzonder veiligheid; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing  en het 
gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten 
van bewakingscamera’s;; 
Gelet op het Koninklijk Besluit  van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 
februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking 
plaatsvindt; 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 14 juni 2018 houdende Principebeslissing tot het 
leveren en plaatsen van een ANPR-netwerk conform het raamcontract van de federale politie 
fase 1; 
Overwegende dat na de uiteenzetting is gevraagd om volgende sites te onderzoeken: 
- om de invalsweg komende van Gent naar Kaprijke (Eeklo-Oostveldstraat en naar Eeklo 

Centrum (kruispunt Zuidmoerstraat/N9 op te nemen in netwerk van de politiezone; 
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- om de 3 belangrijke grensovergangen ipv de nu 2 grensovergangen in het netwerk op te 
nemen. Deze aan Moershoofd (grens Nederland – Sint-Laureins) werd niet opgenomen; De 
verlenging van de Moershoofd nl de Dorpsstraat wordt geconfronteerd met zwaar vervoer 
ook als dit aangeduid met verkeersborden. Moershoofde/Dorpstraat een ANPR 
(+vrachtwagensluis) camera te voorzien in het netwerk; 

Overwegende dat de korpschef de opdracht heeft gekregen om dit te onderzoeken of dit met het 
resterende bedrag van het VVF kan gefinancierd worden en zo ja, een dossier voor te bereiden 
tegen de eerst volgende politieraad; 
Overwegende dat voor fase 2, wordt voorgesteld om een ANPR-netwerk (met dual lane camera 
met frontaal zicht in beide richtingen met een overzichtscamera) en aangesloten op het 
nationaal netwerk op het grondgebied van de politiezone te voorzien, op volgende locaties: 
- Sint-Laureins: 

o Dorpstraat 9980 Sint-Laureins thv van overkant nr. 5 (51.243717° - 3.517859°) voor 
het in- en uitgaand verkeer. 

o Dorpstraat 9980 Sint-Laureins thv van overkant nr. 95 (51.241904° - 3.524496°)) voor 
het in- en uitgaand verkeer. 

- Eeklo: kruispunt N9 en Zuidmoerstraat (met roodlicht camera) 
o Binnenkomend verkeer richting Eeklo (centrum)  - Gentsesteenweg  (51.179967°- 

3.575771°) – waar nu ongeveer een roodlicht/snelheid camera staat 
o Uitgaand verkeer richting Waarschoot – Koning Astridplein thv nr. 62 - waar nu 

ongeveer een roodlicht/snelheid camera staat 
- Eeklo: Oostveldstraat (invalsweg richting Kaprijke)  

o Oostveldstraat thv van overkant nr 52 (51.181798° - 3.576.16°) 
 
Overwegende dat de camera’s een bijdrage kunnen leveren in het aanpakken van prioritaire 
fenomenen zoals woninginbraken en diefstallen van en in voertuigen en van de criminaliteit in 
het algemeen; 
Overwegende dat de camera’s kunnen bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid;  
Overwegende dat het gebruik van de ANPR-camera’s en de verwerking van de beelden zoals 
voorzien in de aanvraag een noodzakelijk, gepast en aanvullend doch niet overmatig middel 
vormt voor het bereiken van de beoogde doeleinden; 
Overwegende dat er nationaal register met de geolocalisatie van alle door de politiediensten 
gebruikte vaste camera’s door de federale politie wordt bijgehouden en op een digitale wijze 
wordt bewaard; 
Overwegende dat blijkt dat de aanvraag en het advies tot plaatsing van het ANPR-netwerk 
vooralsnog het voorwerp dienen uit te maken van een gemeenteraadsbeslissing van de stad 
Eeklo en de gemeente Sint-Laureins; 
Overwegende dat de totale kostprijs voor de levering en installatie van dergelijk  ANPR-
cameranetwerk wordt geraamd op € 359.200; 
Overwegende dat de kredieten voor fase 2 in die zin zullen worden aangepast op artikel 
330/744-51 van de begroting 2018 : 
- De bijkomende 60.251,62 euro (door overboeking gewone naar buitengewone) zullen 

voorzien worden bij begrotingswijziging met de ontvangsten van het 
verkeersveiligheidsfonds van het huidig dienstjaar 2018 

- De bijkomende 96.266,57 euro zullen voorzien worden bij begrotingswijziging met de extra 
ontvangsten van het verkeersveiligheidsfonds van 2018;  
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- De bijkomende 202.861,71 euro (dwz resterend bedrag van 290.161,71 euro) zullen 
voorzien worden bij begrotingswijziging met de extra ontvangsten van het 
verkeersveiligheidsfonds van 2013;  

Overwegende dat bij deze opdracht een onderhoudscontract dient te worden afgesloten en dat 
de nodige kredieten hiervoor zullen voorzien worden op artikel 330/124-12 in de begroting van 
de volgende dienstjaren; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
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 de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
234 en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege; 
Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 15 stemmen voor, 3 onthoudingen 
Artikel 1: 
De raad geeft principieel goedkeuring tot het leveren en plaatsen van een vast ANPR-
cameranetwerk fase 2 voor een totaal geraamd bedrag van € € 359.200 euro; 
Artikel 2: 
De raad geeft het college opdracht tot het gunnen op basis van het raamcontract van de 
federale politie; 
Artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op artikel 330/744-51 van de 
buitengewone dienst en zal voorzien worden bij begrotingswijziging 1&2 van 2018; 
Artikel 4: 
De uitgaven voor het onderhoudscontract zullen voorzien worden op artikel 330/124-12 in de 
begroting van de volgende dienstjaren; 
Artikel 5: 
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de heer Gouverneur via de lijst bedoeld in artikel 
86 van de WGP; 
 
Mevrouw Antoinette Vanden Bossche deelt mee dat de vaststelling van het aantal leden in de 
nieuwe politieraad zal geagendeerd worden op de volgende politieraad van 11 december 2018. 
Voor Eeklo betreft dit 11 leden, voor Kaprijke 3 en voor Sint-Laureins ook 3.  

 
GEHEIME ZITTING 

 
1. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 

twee niveaus - Aanstelling van 1 commissaris van politie, diensthoofd voor de dienst 
Interventie/dispatching/onthaal, voor de zone Meetjesland Centrum 
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2. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 
twee niveaus - Aanstelling van 1 commissaris van politie, diensthoofd voor de dienst 
wijkwerking, voor de zone Meetjesland Centrum 

 
Hier eindigt de zitting 

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