Gerechtelijk arrondissement
BRUGGE
PROCES-VERBAAL POLITIERAAD
van 16 maart 2021
Politiezone
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE
- 5445 -

Aanwezig:

Daphné Dumery, voorzitter;
Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Patrick C.R. De Meulenaere, Eddy Goethals,
Sandy Buysschaert, Patrick De Klerck, Dennis Monte, Anneke Crevits,
Mitch De Geest, Björn Prasse, Sandra Storme, Kathy Kamoen,
Patrick M.M. De Meulenaere, Christine Jonckheere, Kathleen Haegeman,
Norbert Wallaert, politieraadsleden;
Hans Quaghebeur, korpschef;
Wouter Lapeirre, secretaris

Verontschuldigd:

Patrick De Klerck, politieraadslid afwezig voor 1, 2

De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur.

OPENBARE ZITTING
1

Mededelingen van de voorzitter.

Mevrouw de voorzitter D. Dumery
Ik verwijs naar het besluit van de gouverneur houdende schorsing van het besluit van de politieraad
van politiezone Blankenberge-Zuienkerke van 12 januari 2021 houdende benoeming van 1 officier
diensthoofd interventie. Ik lees punt 3.4. uit het besluit voor: ‘Omwille van de huidige realiteit en de
geldende maatregelen ter inperking van de Corona-pandemie, werd de geheime stemming
georganiseerd per mail. Het staat de zone vrij om de geheime stemming te organiseren naar eigen
voorkeur, mits het geheim van de stemming wordt gegarandeerd. De meeste online platformen die
een digitale zitting mogelijk maken, hebben er de voorbije maanden voor gezorgd dat de mogelijkheid
wordt geboden om een gegarandeerd geheime stemming te houden binnen het platform. Er kan geen
dergelijke sluitende garantie gegeven worden bij de keuze voor een geheime stemming via mail.’
Stemmen via e-mail wordt door de diensten van de gouverneur afgeraden omdat je daardoor het
geheim van de stemming niet kan garanderen. Daarom dat wij ook de punten aanduiding secretaris
en aanstelling van het diensthoofd interventie opnieuw hebben geagendeerd. De twee beslissingen
van de raad van 12 januari worden ingetrokken en staan opnieuw geagendeerd.
Dus we zullen deze avond op een andere manier stemmen dan via e-mail.
Ik geef het woord aan Wouter Lapeirre die een toelichting zal geven rond de nieuwe manier van
stemmen.
De heer W. Lapeirre
De bedoeling is dat we de stemming via Polls in Teams zullen doen. Dit zowel in de openbare als in
de geheime zitting. Het verschil tussen beide is dat in het in openbaar gedeelte de stemmen niet
anoniem zijn en kan iedereen de stemmen zien. In de geheime zitting is het zo ingesteld dat de
stemmen anoniem worden gemaakt. Je kan niet zien wie wat stemt. Op het einde kunnen de
resultaten worden gedeeld, het veld ‘stemmer’ is anoniem.
In dit gedeelte van de zitting wordt een testvraag gestart.
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De raadsleden zien een pop-up en kunnen de eenmaal vraag beantwoorden.
Zo lang de vraag open staat kan je je stem wijzigingen in de chat.
Bij elk punt van de agenda zal een pop-up verschijnen om te stemmen
Stemming wordt gestart
Stemmen
Stem bevestigen

Mevrouw de voorzitter D. Dumery
De heer Prasse heeft een vraag over deze test.
De heer B. Prasse
Het stuk dat werd voorgelezen werd, betreft dit een officieel antwoord op de klacht?
Wij hebben nog geen afschrift ontvangen.
De vraag is om de volledige respons bij het verslag te voegen zodat we er ook zicht op krijgen.
Mevrouw de voorzitter D. Dumery
Ja zeker, we wisten niet van waar de klacht komt. Nu is dat duidelijk.
Het tweede is dat de uitvoering van besluit geschorst wordt om ons de kans te geven het recht te
zetten wat we ook doen. De brief van de gouverneur wordt toegevoegd aan het verslag.
2

Proces-verbaal politieraad dd. 12 januari 2021. Goedkeuring. Stemming.

Het proces-verbaal dd.12 januari 2021 wordt met 11 stemmen voor goedgekeurd.
De heer B. Prasse
Het is een technische vraag. Gaan alle stemmingen nu zo verlopen of enkel de geheime stemmingen?
Mevrouw de voorzitter D. Dumery
Alle stemmingen zullen nu ook zo verlopen zowel de openbare en de geheime. Het is wel nuttig om
hier uit te proberen, dit ook in functie van de gemeenteraad.
Momenteel nog aan het zoeken om alles vlot te laten verlopen.
3

Aankoop. Combi. Goedkeuring. Stemming.

Mevrouw S. Storme
Komt er nog een toelichting bij het punt van aankoop van de politiecombi?
Mevrouw de voorzitter D. Dumery
Natuurlijk, is zo dat we voor verschillende aankopen kunnen instappen op een raamcontract van
federale politie. Dit is ook hier het geval.
De heer korpschef, H. Quaghebeur
Het zijn routine vervangingen van voertuigen. De combi is het werkpaard van de interventiediensten.
en worden regelmatig vervangen. Oude voertuigen worden ingezet voor diensten die minder intensief
van de wagens gebruik moeten maken zoals de hondengeleiders.
Het betreft een routinevervanging. De prijs is zo hoog gezien de kosten voor omvorming van de
wagen tot politievoertuig.
DE POLITIERAAD:
De raad in openbare zitting;
Gelet op de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van
overheidsopdrachten (klassieke sectoren);
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie, en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
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Gelet op het KB van 14 januari 2013, zoals gewijzigd door KB van 22 juni 2017 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken;
Gelet op de art. 33 en 34 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk;
Gelet op het feit dat een combi aan vervanging toe is in 2021;
Gelet op het raamcontract voertuigen van de federale politie, gekend onder nummer 2016 R3
010 D’Ieteren, Perceel 33 “Minibus 8 + 1 waarbij aan de lokale politiezones de mogelijkheid
wordt geboden om in te stappen in dit raamcontract, waardoor aan alle bepalingen inzake de
wet op de overheidsopdrachten wordt voldaan;
Gelet op het bovenvermelde raamcontract waarbij de politiezone een VW Transporter Combi
Lang diesel kan aankopen, omgebouwd naar de behoeften van de politie, voor een
totaalbedrag van 52.952 euro, BTW inbegrepen;
Gelet op het feit dat hetzelfde raamcontract de mogelijkheid biedt een onderhouds- en
reparatiecontract af te sluiten voor het voertuig, als de politieuitrusting, waarbij per schijf van
15.000 km betaald dient te worden;
Gelet op de art. 33 & 34 van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst;
Op de buitengewone begroting 2021 onder artikel 33001/743-52 is er onvoldoende krediet
voorzien, dit zal moeten aangepast worden bij de begrotingswijziging; en onder artikel
Overwegende dat voor het onderhoudscontract het nodige krediet voorzien wordt in de
begrotingswijziging 2021 gewone uitgaven onder het hoofdstuk “Onderhoudscontracten”;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
13 stemmen voor (Daphné Dumery, Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Sandy Buysschaert,
Patrick De Klerck, Dennis Monte, Anneke Crevits, Mitch De Geest, Björn Prasse, Sandra
Storme, Kathy Kamoen, Patrick M.M. De Meulenaere, Kathleen Haegeman);
4 stemmen blanco (Patrick C.R. De Meulenaere, Eddy Goethals, Christine Jonckheere, Norbert
Wallaert)

Besluit :
Artikel 1:
De aankoop van een VW Transporter Combi L1H1 diesel voor een totaalbedrag van 52.751,51
euro, BTW inbegrepen, te vermeerderen met het voorziene onderhoudscontract, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:
- De Heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele
Veiligheid FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge
- FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheids-Preventiebeleid, Waterloolaan 76,
1000 Brussel
4

Aankoop. Dienstvoertuig. Goedkeuring. Stemming.

Mevrouw de voorzitter D. Dumery
Dit is ook opnieuw via een raamcontract van de federale politie. Waarbij er gekozen is voor een
voertuig ten bedrage van 28.981,76 euro, BTW inbegrepen en er is ook de mogelijkheid tot een
onderhoudscontract. Gelukkig is alles voorzien in de begroting.
De heer korpschef, H. Quaghebeur
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De combi’s vervangen we tamelijk snel na enkele jaren. Voor de andere voertuigen zijn we nog
zuiniger en die worden maar na 10 jaar vervangen. Dit is een routinevervanging van een auto die 10
jaar oud is.
DE POLITIERAAD:
De raad in openbare zitting;
Gelet op de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van
overheidsopdrachten (klassieke sectoren);
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie, en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14 januari 2013, zoals gewijzigd door KB van 22 juni 2017 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken;
Gelet op de art. 33 en 34 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk;
Gelet op het feit dat het dienstvoertuig Nissan Qasqhai met nummerplaat 202 BVA dient
vervangen te worden;
Gelet op het raamcontract van de federale politie onder nummer Procurement 2016 R3 002
voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen waarbij aan de lokale
politiezones de mogelijkheid wordt geboden om in te stappen in dit raamcontract, waardoor aan
alle bepalingen inzake de wet op de overheidsopdrachten wordt voldaan;
Gelet op het feit dat het raamcontract nummer Procurement 2016 R3 002 werd toegewezen aan
PEUGEOT Belgique Luxembourg, Avenue de Finlande 8 in 1420 BRAINE-LALLEUD;
Gelet op het bovenvermelde raamcontract waarbij de politiezone een Peugeot 308 GT kan
aankopen, omgebouwd naar de behoeften van de politie, voor een geschat bedrag
van 28.981,76 euro, BTW inbegrepen;
Gelet op het feit dat hetzelfde raamcontract de mogelijkheid biedt een onderhoudscontract af te
sluiten voor het voertuig, waarbij voor 9 jaar of 180.000km 2.048,32 euro, BTW
inbegrepen, betaald dient te worden;
Gelet op de art. 33 & 34 van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Overwegende dat krediet voorzien is op de buitengewone begroting 2021 onder artikel
33030/743-52 en 33011/743-52;
Overwegende dat voor het onderhoudscontract het nodige krediet voorzien wordt in de
begrotingswijziging 2021 gewone uitgaven onder het hoofdstuk “Onderhoudscontracten”;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
13 stemmen voor (Daphné Dumery, Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Sandy Buysschaert,
Patrick De Klerck, Dennis Monte, Anneke Crevits, Mitch De Geest, Björn Prasse, Sandra
Storme, Kathy Kamoen, Patrick M.M. De Meulenaere, Kathleen Haegeman);
4 stemmen blanco (Patrick C.R. De Meulenaere, Eddy Goethals, Christine Jonckheere, Norbert
Wallaert)
Besluit:
Artikel 1:
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De aankoop van een Peugeot 308 GT bij PEUGEOT Belgique Luxembourg, Avenue de
Finlande 8 in 1420 BRAINE-LALLEUD voor een geschat totaalbedrag van 28.971,76 euro BTW
inbegrepen , te vermeerderen met het voorziene onderhoudscontract, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:
- De Heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele
Veiligheid FAC Kamgebouw, Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge
- FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheids-Preventiebeleid, Waterloolaan 76,
1000 BRUSSEL
5

Personeel. Vacant 1 functie inspecteur-interventie. Goedkeuring. Stemming.

De heer korpschef, H. Quaghebeur
In de huidige politiezones zijn er in vergelijking met vroeger meer mensen die vertrekken en in andere
korps hun toekomst zoeken. Er zijn daar diverse redenen voor, soms kan dat specialisatie zijn soms
een promotie. In dit geval is het een verandering in de familiale toestand van de collega die hem er toe
noopt om terug te keren van waar hij komt, met name de regio Gent. We willen hem vervangen en
daarom moet zijn plaats vacant verklaard worden.
DE POLITIERAAD:
De raad openbare zitting;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, inzonderheid op de vaststelling van de nadere regels inzake
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de
toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het feit dat een inspecteur, lid van de interventiedienst, op 01 mei 2021 mobiliteit
maakt naar de politiezone Gent;
Gelet dat het noodzakelijk is in vervanging te voorzien om de continuïteit van de
interventiedienst te verzekeren;
Gelet op het feit dat de vacature zal toegewezen worden aan de hand van het advies van een
selectiecommissie;
Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie geregeld wordt in art.
VI.II.61 en VI.II.62 van RPPol;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
13 stemmen voor (Daphné Dumery, Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Sandy Buysschaert,
Patrick De Klerck, Dennis Monte, Anneke Crevits, Mitch De Geest, Björn Prasse, Sandra
Storme, Kathy Kamoen, Patrick M.M. De Meulenaere, Kathleen Haegeman);
4 stemmen blanco (Patrick C.R. De Meulenaere, Eddy Goethals, Christine Jonckheere, Norbert
Wallaert)
Besluit:
Artikel 1:
De politieraad verklaart één betrekking inspecteur-interventie voor de politiezone BlankenbergeZuienkerke vacant.
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Artikel 2:
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen:
Voorzitter: HCP QUAGHEBEUR Hans, korpschef
Lid:
CP MAERTENS Jan, diensthoofd interventie, of bij afwezigheid een vervanger aan
te stellen door de voorzitter;
Lid:
Een nog aan te duiden officier van een externe dienst;
Secretaris: LAPEIRRE Wouter, of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de
voorzitter.
Artikel 3: Afschriften van dit besluit zullen ter kennisgeving opgestuurd worden naar
- SSGPI , Kroonlaan 145A , 1050 Brussel.
- DGS/DSP, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel

6

Intrekken beslissing politieraad 12.01.2021 houdende benoeming van 1 officier diensthoofd interventie. Goedkeuring. Stemming.

Mevrouw de voorzitter D. Dumery
We trekken de beslissing in van de benoeming van 1 officier diensthoofd interventie. We leggen dit
hier ter stemming voor.
De heer B. Prasse
Het gaat erover dat wij inderdaad naar aanleiding van het stemverloop. Voor alle duidelijkheid, het
ging ons niet over invulling noch van het ambt bij politie noch van de secretaris. Maar het stemverloop
en de voorbereidende acties die daarvoor genomen zijn leken ons allemaal niet helemaal zoals het
hoort. Vandaar dat wij de vraag gesteld hebben aan binnenlands bestuur of dat allemaal wel volgens
de regels van de kunst is verlopen.
Met als gevolg dat we vandaag inderdaad op andere manier met die dossiers omgaan.
Ik denk dat dit inderdaad een betere manier is en we zijn blij dat we kunnen bijdragen aan deze
verbeterde manier van werken. Maar uiteraard gaan we in de dossiers hetzelfde stemgedrag aan de
dag leggen als we principieel zouden hebben gedaan in andere omstandigheden.
DE POLITIERAAD:
De raad in openbare zitting;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (WGP);
Gelet op het besluit van de politieraad van 12 januari 2021 houdende benoeming van 1 officier
diensthoofd interventie;
Gelet op het besluit van de gouverneur van 19 februari 2021 houdende schorsing van het
besluit van de politieraad van politiezone Blankenberge-Zuienkerke van 12 januari 2021
houdende benoeming van 1 officier diensthoofd interventie;
Overwegende dat het geschorste besluit, in toepassing van artikel 87 §2 WGP, door de
overheid van de meergemeentezone kan worden ingetrokken;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
13 stemmen voor (Daphné Dumery, Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Sandy Buysschaert,
Patrick De Klerck, Dennis Monte, Anneke Crevits, Mitch De Geest, Björn Prasse, Sandra
Storme, Kathy Kamoen, Patrick M.M. De Meulenaere, Kathleen Haegeman);
4 stemmen blanco (Patrick C.R. De Meulenaere, Eddy Goethals, Christine Jonckheere, Norbert
Wallaert)
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BESLUIT:
Artikel 1:
Het besluit van de politieraad van 12 januari 2021 houdende benoeming van 1 officier
diensthoofd interventie wordt ingetrokken.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:
- De Heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele
Veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge

7

Intrekken beslissing politieraad 12.01.2021 houdende aanstelling nieuwe secretaris
politieraad. Goedkeuring. Stemming.

Mevrouw de voorzitter D. Dumery
Het intrekken van beslissing van de vorige politieraad tot aanstelling nieuwe secretaris licht ter
stemming voor.
De heer B. Prasse
Hierbij dezelfde verklaring dat we ook dit steunen omwille van dezelfde klacht en de
gevolgen daaraan die gevraagd worden door binnenlands bestuur en als ik het goed heb ook de
federale diensten.
DE POLITIERAAD:
De raad in openbare zitting;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (WGP);
Gelet op het besluit van de politieraad van 12 januari 2021 houdende aanstelling nieuwe
secretaris politieraad;
Gelet op het besluit van de gouverneur van 19 februari 2021 houdende schorsing van het
besluit van de politieraad van politiezone Blankenberge-Zuienkerke van 12 januari 2021
houdende benoeming van 1 officier diensthoofd interventie;
Overwegende dat op 13 januari 2021 bij de gouverneur een klacht ingediend werd tegen het
besluit van de politieraad van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke van 12 januari 2021,
houdende aanstelling van een nieuwe secretaris voor de politieraad;
Overwegende dat de toezichthoudende overheid nog bezig is met de ten gronde behandeling
van de klacht;
Overwegende dat in dit besluit onder andere verwezen wordt dat de keuze om de geheime
stemming te laten verlopen via e-mail, ertoe geleid heeft dat het geheim van de stemming werd
geschonden en het besluitvormingsproces kan beïnvloed zijn;
Overwegende dat bij de stemming van de aanstelling van een nieuwe secretaris voor de
politieraad ook via e-mail gestemd werd en de toezichthoudende overheid van oordeel kan zijn
dat het geheim van stemming ook werd geschonden;
Overwegende een mogelijke schorsing door de toezichthoudende overheid niet af te wachten;
Overwegende dat een besluit door de overheid van de meergemeentezone kan worden
ingetrokken;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
13 stemmen voor (Daphné Dumery, Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Sandy Buysschaert,
Patrick De Klerck, Dennis Monte, Anneke Crevits, Mitch De Geest, Björn Prasse, Sandra
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Storme, Kathy Kamoen, Patrick M.M. De Meulenaere, Kathleen Haegeman);
4 stemmen blanco (Patrick C.R. De Meulenaere, Eddy Goethals, Christine Jonckheere, Norbert
Wallaert)

BESLUIT:
Artikel 1:
Het besluit van de politieraad van 12 januari 2021 houdende aanstelling nieuwe secretaris
politieraad wordt ingetrokken.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:
- De Heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele
Veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge
Mevrouw de voorzitter D. Dumery
We gaan over tot de geheime zitting. De streaming van het openbaar gedeelte wordt stopgezet.
GEHEIME ZITTING
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Personeel. Aanduiding secretaris politieraad. Goedkeuring. Stemming.

9

Personeel. Benoeming 1 officier diensthoofd interventie. Goedkeuring. Stemming.

10 Personeel - Oppensioenstelling. Goedkeuring. Stemming.

11 Personeel - Oppensioenstelling. Goedkeuring. Stemming.

12 Personeel - Oppensioenstelling. Goedkeuring. Stemming.

OPENBARE ZITTING
14 Verscheidene
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