
  
ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016  OM 20U00 UUR 
 
Aanwezig :  Denis DIERICK, voorzitter, 
Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN  
NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE , Linda DE BACKER, Tanja EECKHOUT, Wim 
VANBIERVLIET, Dirk LE ROY, Freddy VERTRIEST, Jacques DEZUTTER, Karel HUBAU, Raf  
DE VOS, Frank DHAENENS, Guy VAN SEVEREN, Philip CNOCKAERT, Arnold MEIRLAEN , 
Hugo LEROY , Chantal DEVRIESE en Ferry COMHAIR. 
raadsleden. 
Kristine VANSTEELAND, secretaris. 
 

 Punt 1 -  Ontslag politieraadslid 
  

Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; 
 
Gelet op de mail van 26 april 2016  waar mevrouw Annemie Nijs ontslag neemt als 
politieraadslid,  
 
BESLUIT: 
 
Art.1. –  De politieraad neemt akte van het ontslag als politieraadslid van mevrouw 
Annemie Nijs. 
 
 

 Punt 2-  Eedaflegging opvolgend politieraadslid 
  

Gelet op de artikelen 12 tot en met 22 van de Wet op de geïntegreerde politie; 
 
Gelet op de mail van 26 april 2016 waar mevrouw Annemie Nijs ontslag neemt als 
politieraadslid; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02 januari 2013 van de gemeente De 
Pinte waar de heer Ferry Comhair wordt voorgedragen als opvolger; 
 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 
 
Art.1. –  de heer Ferry Comhair wordt met het oog op zijn aanstelling als titelvoerend 
raadslid, uitgenodigd om de wettelijke eed af te leggen. Op verzoek van de voorzitter 
treedt belanghebbende in de vergaderzaal en legt in handen van de voorzitter de bedoelde 
eed af, namelijk: “ ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet 
en aan de wetten van het Belgische Volk.” Betreffende het vervullen van deze formaliteiten 
wordt een afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. 
 
Art.2 -  Voornoemde, de heer Ferry Comhair, wordt derhalve aangesteld als raadslid, en 
neemt verder deel aan de beraadslagingen van de politieraad. 
 
Punt 3 –  Goedkeuring van het  verslag van de vorige politieraad 

  
Het verslag van de vorige politieraad wordt overlopen en goedgekeurd. Op pagina 2, 
paragraaf 2 van het  vorige verslag werd de naam van raadslid Hubau niet  vermeld. 
 

 Punt 4 – Begrotingswijziging 2016 
  

Gelet op het besluit van de politieraad van 26 november 2015  waar de begroting 2016 
werd goedgekeurd; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad  van 23 juni 2016, waar de meerjarenplanning 2016-



2019 met enkele princiepsbeslissingen werd goedgekeurd; 
 
Gelet op het verslag van de commissie begrotingswijziging van 06 september 2016; 
 
Gelet op de bepalingen van de WGP en het KB van 5 september 2001 houdende het 
Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale politie ; 
 
Gelet op nota met de motivatie van de voorgestelde aanpassingen door de heer Tom 
Standaert, bijzondere rekenplichtige, bijgevoegd bij de begrotingswijziging 1 - gewone 
dienst en van de begrotingswijziging 2 - buitengewone dienst; 
 
Overwegende dat de voorzitter de zitting schorst om 20u05; 
 
Overwegende dat de bijzondere rekenplichtige aanhaalt dat de begroting werd in 
overeenstemming gebracht met de principes afgesproken op de politieraad van 23 juni 
2016; 
 
Overwegende dat in de begroting en in de eerste versie van de begrotingswijziging het 
bedrag van 604.642 euro was voorzien voor de camerabewaking, maar dat hij graag een 
correctie zou invoeren en het gunningsbedrag inschrijven, namelijk 594.316 euro; 
 
Overwegende dat het bedrag voor de camerabewaking van 594.316 euro  zal gefinancierd 
worden met een investeringstoelage van de vier gemeenten, met als gevolg dat de 
ontvangstenzijde van de buitengewone dienst verminderd wordt met de op te nemen 
lening van 604.642 euro; 
 
Overwegende dat raadslid Hubau zich afvraagt of er voor de exploitatie van de 
camerabewaking geen extra personeelskosten werden ingeschreven, waarop de korpschef 
antwoordt dat er geen extra personeel wordt aangeworven en dat enkele personeelsleden 
werden geheroriënteerd;  
 
 
Besluit : 
 
Art.1. – de begroting 2016 wordt als volgt gewijzigd : 
 
Gewone dienst : 
 

 

 Oorspronkelijke 

begroting 

Na wijziging 

Alg.resultaat begrotingsrekening 
2015 

994.162,86 1.268.313,00 

Ontvangsten eigen dj 6.674.507,11 6.768.542,11 

Uitgaven eigen dj 6.957.874,77 6.776.721,54 

Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 

Uitgaven vorige jaren 406.218,46 406.218,46 

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 

Geraamd resultaat 2016 -689.586,12 -414.097,89 

854.215,11 

 
 



Buitengewone dienst : 
 

 Oorspronkelijke 

begroting 

Na wijziging 

Alg.resultaat begrotingsrekening 
2015 

0,00 0,00 

Ontvangsten eigen dj 1.176.492,00 1.176.492,00 

Uitgaven eigen dj 1.176.492,00 1.176.492,00 

Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 

Uitgaven vorige jaren 0,00 00,00 

Ontvangsten overboekingen 0.00 0,00 

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 

Geraamd resultaat 2016 0,00 0,00 

0,00 

 
 
Art.2. –  de begrotingswijziging 2016 nr. 1 en 2 wordt met  100% van de stemmen 
goedgekeurd. 
 
 

 Punt 5 -Vacantverklaring – Aanwerving van één niveau B, consulent op de dienst 
personeel. 
 

Gelet op artikel 47 van de wet op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op het K.B. van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten, zoals gewijzigd tot heden; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie; 
 
Gelet op artikel 26 van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van 
het statuut van de personeelsleden van de politiediensten, zoals gewijzigd tot heden; 
 
Gelet op het K.B. van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende 
de rechtspositie van het personeel; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 07 juni 2009, gepubliceerd op 26 juni 2009;  
 
Gelet op de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken; 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 19 maart 2009 waarbij de personeelsformatie 
van het administratief en logistiek kader werd goedgekeurd; 
 
Overwegende dat in deze formatie een functie was voorzien voor een personeelslid niveau 
B, consulent op de dienst personeel, logistiek en financiën; 
 
Overwegende dat mevrouw De Dycker, consulent personeelsbeheer, mobiliteit maakt naar 
de politiezone Gent; 
 
Gelet op artikel 2.2.3 van de omzendbrief GPI 15 waarin wordt bepaald dat het de 
politieraad toekomt om op advies van de korpschef de ambten in mobiliteit in competitie te 
stellen; 



 
Gelet op het advies van de korpschef om het advies in te winnen van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de aanwerving van een personeelslid van het administratief en 
logistiek kader;  
 
BESLUIT :  
 
Art. 1 : De politieraad verklaart de betrekking van één VTE Calog personeelslid, niveau B, 
vacant.  
Art. 2 : Zij beslist om bij wijze van selectie het advies in te winnen van een plaatselijke 
selectiecommissie, , als volgt samengesteld : 
- De Voorzitter : de korpschef. 

- De leden :   
1. een officier van de politiezone Schelde-Leie, 
2. een calog personeelslid met minstens het niveau B,  
3. een secretaris. 

 
 Punt 6 - Vacantverklaring – Aanwerving van één inspecteur, basiskader ter 

vervanging van de agente van verkeerspolitie 
  

Gelet op artikel 47 van de wet op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende 
teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, selectie en 
opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de geïntegreerde politie; 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 2 mei 2002 waarbij de personeelsformatie 
werd goedgekeurd; 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 31 augustus 2007 waarbij de bovenvermelde 
personeelsformatie werd gewijzigd en de formatie werd verhoogd met 8 inspecteurs 
interventiepolitie; 
 
Gelet op het KB van 31 mei 2009 waar art. VI.II.27 bis werd toegevoegd aan de RPPol en 
die stelt dat er bij elke vacantverklaring automatisch een wervingsreserve wordt 
aangelegd;  
 
Onder de opschortende voorwaarde dat het voorafgaand verlof aan pensionering van 
agente van politie, mevrouw Gerda Daemen wordt aanvaard, kan de vacantverklaring van 
één inspecteur interventie aan de politieraad worden voorgelegd; 
 
Gelet op artikel 2.2.3 van de omzendbrief GPI 15 waarin wordt bepaald dat het de 
politieraad toekomt om op advies van de korpschef de ambten in mobiliteit in competitie te 
stellen; 
 
Gelet op het advies van de korpschef om het advies in te winnen van een plaatselijke 
selectiecommissie voor de aanwerving; 
 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 
 
Art. 1 : De politieraad verklaart de betrekking van één basiskaderlid, inspecteur voor de 
interventiepolitie, vacant. 
Art. 2 : Zij beslist om bij wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen het 



advies in te winnen van een plaatselijke selectiecommissie, als volgt samengesteld : 
- De Voorzitter : de korpschef. 
- De leden : 1. een officier van de politiezone Schelde-Leie; 

2. een personeelslid van het operationeel kader; 
3. een secretaris. 

Art. 3 : Als vereiste bijzondere bekwaamheid wordt vooropgesteld dat betrokkene geen 
negatieve beoordeling mag hebben. 
Art. 4 : De uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen en waarbinnen de 
selectie moet gebeuren, is nader te bepalen in functie van het verloop van de 
mobiliteitscyclus. 
 
 

 Punt 7 – Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van 
informaticamateriaal. 
 

 Overwegende dat de laptop die wordt gebruikt door de communicatiedeskundige  aan 
vervanging toe is; 
 
Overwegende dat deze aankoop kan geraamd worden op 1.950€, inclusief BTW; 
 
Overwegende dat verschillende PC’s reeds 6 jaar oud zijn en aan vervanging toe zijn; 
 
Overwegende dat ervoor wordt geopteerd om de 15  oudste  PC’s te vervangen dit jaar en 
dat deze uitgave kan geraamd worden op 10.000€; 
 
Overwegende dat voor deze aankopen een beroep zal worden gedaan op de 
overheidsopdracht  van het forcms, toegankelijk voor de lokale politiezones; 
 
Overwegende dat de printer in het verhoorlokaal  niet meer kan hersteld worden en 
eveneens dient te worden  vervangen; 
 
Overwegende dat deze aankoop kan geraamd worden op 350,00€, inclusief BTW; 
 
Overwegende dat voor deze vervanging een  beroep zal worden gedaan op de 
opdrachtencentrale van de Stad Brugge; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 28 oktober 2015 waar het politiecollege de 
toetreding tot het raamcontract van de Stad Brugge goedkeurde; 
 
Overwegende dat voor deze uitgaven voldoende krediet werd voorzien op art.330/742-53, 
begroting 2016; 
 
Overwegende dat geen enkel voertuig nog beschikt over een mobiele data terminal en dat 
het aangewezen is om in de voertuigen consultaties te doen een Tetratab (laptop) aan te 
kopen; 
 
Overwegende dat deze aankoop kan geraamd worden op 2.000,00€en dat voor deze 
aankoop een beroep zal worden gedaan op de procedure van de aanvaarde factuur, 
overeenkomstig art. £1, 1°,a van de wet van 15 juni 2006; 
 
Overwegende dat voldoende krediet werd voorzien op art.330/744-51 van de begroting 
2016, buitengewone dienst; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten, zoals 
gewijzigd tot op heden; 
 



Gelet op het Koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement 

op de boekhouding van de lokale politie; 

 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen. 
 
Art. 1. –  Er zal worden overgegaan tot de aankoop van een laptop en 15 PC’s.  
 
Art. 2. – De raming ten bedrage van 11.950,00 €, inclusief BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art. 3. – Voor deze aankoop zal een beroep worden gedaan op de overheidsopdracht van 
het Forcms, toegankelijk voor lokale politiezones. 
 
Art. 4. – Er zal een printer worden aangekocht voor het verhoorlokaal. 
 
Art. 5 – De raming van 350,00€ inclusief BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art.6.- Voor deze aankoop zal een beroep worden gedaan op de opdrachtencentrale van de 
Stad Brugge. 
 
Art.7 – Deze uitgaven zullen worden aangerekend op art. 330/742-53,  begroting 2016. 
 
Art. 8. –  Er zal worden overgegaan tot de aankoop van een tetratab voor in een 
interventievoertuig.  
 
Art. 9. – De raming ten bedrage van 2.000,00 €, inclusief BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art.10. – Voor deze aankoop zal een beroep worden gedaan op de procedure van de 
aanvaarde factuur. 
 
Art.11. – Het politiecollege wordt belast met de verdere afhandeling van deze 
aangelegenheid. 

 
 

 Punt 8 - Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van kogelwerende 
vesten 
 
Overwegende dat werd vastgesteld dat de waarborg voor 6 kogelwerende vesten niet 
meer geldig is in 2017; 
 
Overwegende dat het aangewezen is deze kogelwerende vesten te vervangen; 
 
Overwegende dat deze aankoop kan geraamd worden op 3.500,00€, inclusief BTW; 
 
Overwegende dat voor deze aankoop een beroep zal worden gedaan op de 
overheidsopdracht van de federale politie, toegankelijk voor de lokale politiezones; 
 
Gelet op het bestek met nr. DGS/DSA 2010 R3 360; 
 
Overwegende dat voldoende krediet werd voorzien op art.330/744-51 van de begroting 
2016, buitengewone dienst; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten, zoals 
gewijzigd tot op heden; 
 

Gelet op het Koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement 



op de boekhouding van de lokale politie; 

 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen. 
 
Art. 1. –  Er zal worden overgegaan tot de aankoop van 6  kogelwerende vesten.  

 

Art. 2. – De raming ten bedrage van 3.500,00 €, inclusief BTW wordt goedgekeurd. 

 

Art. 3. – Voor deze aanpassing zal een beroep worden gedaan op de overheidsopdracht 

van de federale politie. 

 

Art. 4. – Het bestek met nummer DGA/DSA 2010 R3 360 wordt goedgekeurd. 

 

Art. 5 – Deze uitgaven zullen worden aangerekend op art. 330/744-51,  begroting 2016. 

 

Art.6. – Het politiecollege wordt belast met de verdere afhandeling van deze 

aangelegenheid. 

 
  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21u10. 
 
Namens de politieraad, 
 
 
 
Kristine Vansteeland                                   Denis Dierick 
Politiesecretaris                                          Voorzitter 

  
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


