Blankenberge, 30 mei 2020

Gerechtelijk arrondissement
BRUGGE

Politiezone
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE
- 5445 -

De besluitenlijst van de vergadering van de politieraad van 26 mei 2020 werd overeenkomstig het
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de provinciegouverneur op heden,
en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de politiezone.

Politieraad 26 mei 2020
OPENBARE ZITTING
1

Mededelingen van de voorzitter.

2

Proces-verbaal politieraad dd. 14 april 2020. Goedkeuring. Stemming.

3

Aankoop 3 stroomstootwapens Taser. Goedkeuring

TOELICHTING:
Het stroomstootwapen Taser werd getest in verschillende politiezones
Dit stroomstootwapen met haar toebehoren en cartridges enkel kan enkel aangekocht worden
bij Axon, Hugo-Junkers-Strasse3, Gebäude 115 in D-60386 Frankfurt am Main
De totaalprijs bedraagt 21.233,17 euro incl. BTW.;
Onder rubrieknummer 33013/744-51 van de buitengewone uitgaven 2020 is een toereikend
krediet voorzien;

4

Aankoop ANPR-camera binnen BEACON. Goedkeuring

TOELICHTING:
Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop van ANPR-camera binnen BEACON.

5

Bestek overheidsopdracht werken “Leveren en plaatsen van een
camerabewakingssysteem op het openbaar domein in de Politiezone
Blankenberge/Zuienkerke”. Goedkeuring.

TOELICHTING:
Het politiecollege in zitting van 06 maart 2020 kende de opdracht begeleidingsopdracht aanpassing en
uitbreiding cameranetwerk toe aan Optimit
In kader van deze opdracht heeft Optimit een bestek opgesteld “overheidsopdracht werken “Leveren en
plaatsen van een camerabewakingssysteem op het openbaar domein in de Politiezone
Blankenberge/Zuienkerke”.

6

Bestek aankoop smartphones Focus. Goedkeuring

TOELICHTING:
De politiezone Blankenberge/Zuienkerke stapt in een derde golf in het Focussysteem
Om te kunnen werken met Focus moeten smartphones aangekocht worden.
Hiertoe werd een bijzonder bestek voor een overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp
aankoop smarthphones Focus

7

Personeel. Vacantverklaring 1 inspecteur lokale recherche. Goedkeuring

TOELICHTING:
Een inspecteur van de lokale recherche wordt op 01 juli 2020 benoemd tot hoofdinspecteur functioneel
beheerder;
Het is noodzakelijk in vervanging te voorzien om de continuïteit van de lokale recherche te verzekeren;
De vacature zal toegewezen worden aan de hand van het advies van een selectiecommissie;

8

Personeel. Vacantverklaring 1 hoofdinspecteur interventie. Goedkeuring

TOELICHTING:
Een commissaris beleid wordt op 01 mei 2020 benoemd tot hoofdcommissaris en maakt mobiliteit maakt
naar de Federale Politie, Scheepvaartpolitie
De commissaris zal vervangen worden door een commissaris, rode loper, lid van de interventiedienst;
Hierdoor komt een vacature hoofdinspecteur-interventie vrijen de voorrang wordt gegeven om een
hoofdinspecteur aan te werven ipv een commissaris
De vacature zal toegewezen worden aan de hand van het advies van een selectiecommissie;

GEHEIME ZITTING
9

Personeel. Oppensioenstelling. Goedkeuring.

TOELICHTING
Oppensioenstelling inspecteur

10 Personeel. Oppensioenstelling. Goedkeuring.

TOELICHTING:
Oppensioenstelling CaLog-medewerker

11 Personeel. Oppensioenstelling. Goedkeuring.
TOELICHTING:
Oppensioenstelling inspecteur

OPENBARE ZITTING
12 Verscheidene
Hoogachtend,
De secretaris,

De voorzitter,

Luc Demeulemeester

Daphné Dumery

