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POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM 
code 5417 

 
 

 
POLITIERAAD 

 
Zitting van 11 december 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 Gertjan Blomme, Janvier Buysse, Patrick De Greve en Christophe De Waele 
 
De heer burgemeester-voorzitter wenst de leden van harte welkom op de laatste politieraad van 
dit jaar. 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring verslag politieraad dd. 13 november 2018 
Het verslag wordt goedgekeurd en aangepast op verzoek van burgemeester Filip Gijssels. 

2. Vaststelling aantal leden van iedere gemeenteraad in de politieraad 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op artikel 12 en artikel 13 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
Geïntegreerde Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 
 
Gelet op de Bevolkingscijfers Vlaams Gewest op 1 januari 2018, zoals gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018 door de Vlaamse Overheid, Kanselarij en Bestuur; 
 
Overwegende dat de lokale politie in de meergemeentezone wordt bestuurd door een politieraad 
bestaande uit: 
 
- 13 leden in een meergemeentezone die de 15 000 inwoners niet overschrijdt; 
- 15 leden voor een bevolking van 15 001 tot 25 000 inwoners; 
- 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50 000 inwoners; 
- 19 leden voor een bevolking van 50 001 tot 80 000 inwoners; 
- 21 leden voor een bevolking van 80 001 tot 100 000 inwoners; 
- 23 leden voor een bevolking van 100 001 tot 150 000 inwoners; 
- 25 leden voor een bevolking van meer dan 150 000 inwoners. 
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Overwegende dat de politieraad evenredig wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden 
van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun 
respectievelijke bevolkingscijfers; 
 
Overwegende dat voor het bepalen en het verdelen van het aantal leden de bevolkingscijfers in 
aanmerking worden genomen die als basis hebben gediend voor het bepalen van de 
samenstelling van de verschillende gemeenteraden in de overeenkomstige meergemeentezone; 
Overwegende dat elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de 
politieraad; 
 
Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de 
meergemeentezone van rechtswege lid zijn van de politieraad en niet worden meegerekend in 
het aantal leden; 
 
Overwegende dat deze berekening leidt tot het volgende resultaat: 
 
Gemeente Inwoners 

gemeente 
1/1/2018 

Raadsleden 
gemeente 
1/1/2019 

Aantal leden 
politieraad (excl. 
burgemeesters) 

Quotiënt 
inwoners 
gemeente/ 
politiezone 

Raadsleden 
gemeente in 
politiezone (na 
afronding) 

Eeklo 20864 27 17 10,442 11 
Kaprijke 6421 17 3,214 3 
Sint-
Laureins 

6681 17 3,344 3 

 33966 61   
 
Overwegende dat het aantal leden dat iedere gemeenteraad telt in de politieraad, wordt 
vastgesteld door de uittredende politieraad. 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1 
Wat Politiezone Meetjesland Centrum betreft, zal de verdeling per gemeente van het aantal 
vertegenwoordigers in de politieraad van de Politiezone Meetjesland Centrum voor de periode 
2019-2024 als volgt zijn: 
 

Gemeente Raadsleden gemeente in politiezone (na afronding) 
Eeklo 11 
Kaprijke 3 
Sint-Laureins 3 

 
Artikel 2  
Dit besluit wordt ter kennisgeving meegedeeld aan de burgemeesters en algemene directeuren 
van de politiezone met het oog op de in ontvangstname van de voordrachtakten voor de 
politieraad.  
Artikel 3: 
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de heer Gouverneur via de lijst bedoeld in artikel 
85 van de WGP. 
 

3. Vaststellen en goedkeuren begroting 2019 - gewone en buitengewone dienst 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven via een 
PowerPointpresentatie, die als bijlage wordt toegevoegd aan de notulen. 
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Door de heer Filip Van Der Heyden, bijzonder rekenplichtige, wordt een financiële toelichting 
gegeven door middel van een Excel nota die op de zitting van de Raad is uitgedeeld. Deze 
wordt als bijlage toegevoegd aan de notulen. 
Tussenkomsten van  

- raadslid Luc Vandevelde in verband met de loonlaststijging; 
- raadslid Odette Van Hamme in verband met de lening; 

Op de vragen werd geantwoord door mevrouw Antoinette Vanden Bossche. 
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; 
Gelet op de brief van de heer gouverneur d.d. 02 februari 2009 met referte fpw/pol/09/if/112;  
Overwegende dat voor het opstellen van de begroting 2019 rekening wordt gehouden met de 
goedgekeurde meerjarenplanning en met de omzendbrief PLP57; 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie dd. 23 november 2018 houdende de begroting 
2019;  
Gelet op het verslag – bijlage begroting 2019 - opgesteld door mevrouw Antoinette Vanden 
Bossche, korpschef; 
Overwegende dat de begroting 2019 het volgende resultaat vertoont: 
 Gewone dienst uitgaven: 9.447.639,41 € 
 Gewone uitgaven vorige dienstjaren 0,00 € 
 Overboeking gewone uitgaven 163.721,63 € 
 
 Gewone ontvangsten vorige dienstjaren 341.278,37 € 
 Gewone dienst ontvangsten 8.743.524,23 € 
 Geraamd begrotingsresultaat 2019 -526.558,44 € 
 
 Buitengewone dienst uitgaven: 663.721,63 € 
 Buitengewone ontvangsten overboekingen: 163.721,63 € 
 Buitengewone dienst ontvangsten 595.126,50 € 
 Geraamd begrotingsresultaat 2019 95.126,50 € 
 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins voor de 
gewone begroting dienstjaar 2019, bepaald op basis van de door de minister vastgestelde 
verdeelsleutel, respectievelijk bedragen:  
Dotatie werkingskosten: 

Eeklo 68,47% 2.914.769,77 € 
Kaprijke 15,46% 658.132,63 € 
Sint-Laureins 16,07% 684.100,34 € 

 
Dotatie leningslast: 

Eeklo - Kapitaal 229.461,11 € 
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Eeklo – Intrest 50.189,52 € 
 
Kaprijke - Kapitaal 51.810,56 € 
Kaprijke - Intrest 11.332,41 € 
 
Sint-Laureins - Kapitaal 53.854,83 € 
Sint-Laureins - Intrest 11.779,55 € 

 
Overwegende dat de gemeenteraad van Eeklo in zitting van 17 december 2018 de 
gemeentelijke dotatie 2019 zal vaststellen; 
Overwegende dat de gemeenteraad van Kaprijke in zitting van 20 december 2018 de 
gemeentelijke dotatie 2019 zal vaststellen; 
Overwegende dat de gemeenteraad van Sint-Laureins in zitting van 20 december 2018 de 
gemeentelijke dotatie 2019 zal vaststellen; 
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; 
Besluit : Is aangenomen met 77,9818181818182 voor - 0 tegen - bij 0 onthoudingen 
Artikel 1 : De begroting voor het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld. 
Artikel 2: De gewone dienst van de begroting vertoont volgende uitslag: 
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017  950.731,54 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018  526.558,44 
Begroting  2019  Saldo 
Ontvangsten eigen dienstjaar: 8.743.524,23   
Uitgaven eigen dienstjaar: 9.447.639,41 -704.115,18 0,00 
Ontvangsten vorige dienstjaren 341.278,37   
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 341.278,37 0,00 
Ontvangsten overboekingen 0,00   
Uitgaven overboekingen 163.721,63 -163.721,63 0,00 
Resultaat van de begroting:   -526.558,44 
Geraamd algemeen resultaat begroting   0,00 

Artikel 3: De buitengewone dienst van de begroting vertoont volgende uitslag: 
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017  1.395.742,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018  1.395.742,00 
Begroting  2019  saldo 
Ontvangsten eigen dienstjaar: 595.126,50   
Uitgaven eigen dienstjaar: 663.721,63 -68.595,13 0,00 
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00   
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten overboekingen 163.721,63   
Uitgaven overboekingen 0,00 163.721,63 0,00 
Resultaat van de begroting:   95.126,50 
Geraamd algemeen resultaat begroting   1.490.868,50 

Artikel 4: de begroting en bijlagen wordt aan de heer Gouverneur toegestuurd. 
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4. Begroting 2019 - buitengewone dienst - bepalen van de wijze van gunnen van 
sommige uitgaven 

De Raad, 
Gelet op het raadsbesluit dd. 11 december 2018 waarbij de gewone en buitengewone begroting 
2019 wordt vastgesteld; 
Overwegende dat in de lijst van investeringen, horende bij de buitengewone begroting, een 
aantal aankopen werden voorzien van eerder bescheiden aard die, zij het niet expliciet, dan toch 
impliciet het karakter hebben van opdrachten voor het dagelijks beheer van de politiezone; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen 
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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat het, gelet op het voorgaande, aangewezen is voor aankopen tot een 
maximum van 30.000,00 euro, B.T.W. exclusief, als wijze van gunnen te opteren voor de 
onderhandelingsprocedure; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
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 BA-2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie 
– eengemeentezones en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek toezicht 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 van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel 
toezicht op politiemateries; 
Gelet op de WGP; 
Besluit :met éénparigheid van stemmen 
Enig artikel 
De aankopen die werden voorzien in de buitengewone begroting 2019 of die zullen worden 
toegevoegd na begrotingswijziging en die  
1. impliciet het karakter hebben van opdrachten voor dagelijks beheer van de politiezone; 
2. het bedrag van 30.000,00 euro, B.T.W. exclusief, niet overtreffen; 
zullen gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure. 

 
GEHEIME ZITTING 

De heer-burgemeester-voorzitter Koen Loete wenst op de laatste zitting van de huidige 
legislatuur iedereen te bedanken voor de constructieve samenwerking. 
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1. Lokale politie - aanvaarding ontslag van een vastbenoemd personeelslid calog D - 
gunstig advies op ruststelling 

 
Hier eindigt de zitting 
 

Namens de politieraad: 
 
 
 
 
 
 
Carine Ginneberge Luc Vandevelde 
Secretaris Burgemeester-Voorzitter 
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Begroting 2019
Politieraad 11 december 2018

PZ Meetjesland Centrum

HCP Antoinette Vanden Bossche

Begroting 2019
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Begroting 2019
Overdracht verkeersveiligheidsfonds 2014

GU Personeel 2019

GU Werkingskosten

GU Overdrachten

GU Schuld

BU Investeringen

GO Prestaties

GO Overdrachten

GO Schuld

BO Overdrachten

BO investeringen
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Begroting 2019 ‐ Ontvangsten

44%

33%

7%

8%

1%

4%
3%

Ontvangsten 2019

Totaal federale toelage

Gemeente bijdrage Eeklo (incl leninglast K + I)

Gemeentelijke bijdrage Kaprijke (incl leninglast K + I)

Gemeentelijke bijdrage Sint‐Laureins (incl leninglast K + I)

Andere toelagen en ontvangsten

Overdracht verkeersveiligheidsfonds 2014

Verkoop adm. Gebouw

Begroting 2019 ‐ Uitgaven
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Uitgaven 2019
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Personeel

De berekening van de personeelskost werd uitgevoerd 
met de ‘verplichte’ begrotingsmodule.

De begrotingsmodule genereert eveneens de 
verplichte bijlagen bij de begroting voor de 
toezichthoudende overheid.

Begroting 2019 ‐ Personeel

58%

9%

28%

1%

4%

0%

Personeelskosten 2019

Bezoldiging ops + calog

Toelagen en inconviênten ops + calog

Patronale bijdrage ops + calog

Verzekering tegen ongevallen

Vakantiegeld ops + calog

Overige (oa. mandatarissen, enz…)
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Begroting 2019 ‐ Werkingskosten

5%

31%

21%

12%

15%

16%

0%

Werkingskosten 2019l

330/122

330/123
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Begroting 2019 ‐ Investeringen

1%

1%

1%

77%

14%

6%

Investeringen 2019

Aanleg van andere terreinen

butengewoon onderhoud gebouwen

Aankoop meubilair

Informatica oa. nieuw gebouw

Aankoop speciale voertuigen

Aankoop machines, ea .. Uitrusting
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Hartelijk dank 
voor jullie aandacht!



PZ MEETJESLAND CENTRUM ‐ financiële toelichting bij de Politiebegroting Dienstjaar 2019

GEWONE DIENST JR.2017 BW.2018 BG.2019 BUITENGEWONE DIENST JR.2017 BW.2018 BG.2019

Resultaat vorig dienstjaar 509 532,05        950 731,54        526 558,44        Resultaat vorig dienstjaar ‐                      1 395 742,00    1 395 742,00   

Ontvangsten 8 791 530,55     9 027 276,28     8 743 524,23     Ontvangsten 1 021 342,44     7 186 678,56     595 126,50       

prestaties 26 158,90           20 000,00           20 000,00           overdrachten 21 342,44           186 678,56        335 126,50       

overdrachten 8 701 780,56     8 897 136,30     8 585 578,39     (des)investeringen (opbrengsten uit verkoop) 260 000,00       

schuld‐ontvangsten 63 591,09           110 139,98        137 945,84        schuld 1 000 000,00     7 000 000,00    

Ontvangsten mbt vorige djren 1 244 706,42     324 675,09        341 278,37        Ontvangsten mbt vorige djren

Uitgaven ‐8 198 057,42    ‐8 939 272,26    ‐9 447 639,41    Uitgaven ‐1 022 970,01    ‐8 023 530,77    ‐663 721,63      

personeel ‐7 190 720,79    ‐7 530 289,21    ‐7 850 826,57    overdrachten

werkingskosten ‐888 729,02       ‐1 118 859,79    ‐1 160 384,87    investeringen ‐1 022 970,01    ‐8 023 530,77    ‐663 721,63      

overdrachten ‐23 855,30         ‐25 609,24         ‐28 000,00         schuld

schuld‐uitgaven ‐94 752,31         ‐264 514,02       ‐408 427,97      

Uitgaven mbt vorige djren 389,51                ‐                       ‐                       Uitgaven mbt vorige djren ‐                       ‐                      

Overboekingen GD/BD ‐1 397 369,57    ‐836 852,21       ‐163 721,63       Overboekingen  GD/BD 1 397 369,57     836 852,21        163 721,63       

Resultaat Dienstjaar 950 731,54        526 558,44        0,00                     Resultaat Dienstjaar 1 395 742,00     1 395 742,00     1 490 868,50    

GEWONE DIENST 

horizontale analyse
JR.2017 BW.2018 BG.2019

Resultaat vorig dienstjaar 100,00               186,59               103,34              

Ontvangsten 100,00                102,68                99,45                  

prestaties 100,00                76,46                   76,46                  

overdrachten 100,00                102,25                98,66                   gemeentelijke bijdrage daalt licht in 2019 ‐ cf. toelichting

schuld‐ontvangsten 100,00                173,20                216,93                gemeenten betalen bijdrage in de rentelasten lening

Ontvangsten mbt vorige djren 100,00                26,08                   27,42                  

Uitgaven 100,00                109,04                115,24               

personeel 100,00                104,72                109,18                personeelskosten stijgen jaarlijks met ca. 4,5%

werkingskosten 100,00                125,89                130,57                omvat o.a. ook de rentelasten van de lening 

overdrachten 100,00                107,35                117,37               

schuld‐uitgaven 100,00                279,16                431,05                kapitaalaflossing leninglasten

Uitgaven mbt vorige djren 100,00                ‐                       ‐                      

Overboekingen naar GD/BD 100,00                59,89                   11,72                  

Resultaat Dienstjaar 100,00                55,38                   0,00                    
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