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De besluitenlijst van de vergadering van de politieraad van 17 december 2019 werd overeenkomstig 
het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de provinciegouverneur op 18 
december 2019 en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de politiezone. 

Politieraad 17 december 2019 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

2 Proces-verbaal politieraad dd. 12 november 2019. Goedkeuring. Stemming. 

3 Financiën. Begroting 2020. Goedkeuring. Stemming. 

TOELICHTING: 
De begroting 2020 werd positief geadviseerd door de begrotingscommissie op 22 november 2019, dit 
op de wettelijkheid en op de te verwachten financiële weerslag. 
Op 22 november 2019 gaf het politiecollege de goedkeuring. 
De gewone dienst sluit met een resultaat van 0,00 EUR en de buitengewone dienst met een resultaat 
van  0,00 EUR. 

4 Financiën. Financieringsprotocol tekort politiezone Blankenberge – Zuienkerke - 
dienstjaren 2019-2025. Goedkeuring. Stemming. 

TOELICHTING: 
De dotatie van de stad Blankenberge bedraagt: 

 
Vast gedeelte 2019 : 3 046 286,00 EUR  
Vast gedeelte 2020 : 3 046 286,00 EUR 
Vast gedeelte 2021 : 3 046 286,00 EUR  
Vast gedeelte 2022 : 3 046 286,00 EUR 
Vast gedeelte 2023 : 3 046 286,00 EUR 
Vast gedeelte 2024 : 3 046 286,00 EUR 
Vast gedeelte 2025 : 3 046 286,00 EUR  

Variabel gedeelte 2019 : 3 069 947,00 EUR 
Variabel gedeelte 2020 : 3 356 375,00 EUR 
Variabel gedeelte 2021 : 3 714 602,00 EUR 
Variabel gedeelte 2022 : 3 819 126,00 EUR 
Variabel gedeelte 2023 : 4 061 367,00 EUR 
Variabel gedeelte 2024 : 4 291 534,00 EUR 
Variabel gedeelte 2025 : 4 562 316,00 EUR 
 
= KUL-norm Blankenberge x ( globaal tekort - vast gedeelte dotaties)  



De bedragen voor 2021-2025 zijn indicatief conform het financieel meerjarig 
beleidsplan van de zone. 

De dotatie van de gemeente Zuienkerke bedraagt: 
   

Vast gedeelte 2019 : 220 260,00 EUR  
Vast gedeelte 2020 : 220 260,00 EUR 
Vast gedeelte 2021 : 220 260,00 EUR  
Vast gedeelte 2022 : 220 260,00 EUR 
Vast gedeelte 2023 : 220 260,00 EUR 
Vast gedeelte 2024 : 220 260,00 EUR 
Vast gedeelte 2025 : 220 260,00 EUR  

Variabel gedeelte 2019 : 294 747,00 EUR 
Variabel gedeelte 2020 : 322 248,00 EUR 
Variabel gedeelte 2021 : 356 641,00 EUR 
Variabel gedeelte 2022 : 366 676,00 EUR 
Variabel gedeelte 2023 : 389 934,00 EUR 
Variabel gedeelte 2024 : 412 032,00 EUR 
Variabel gedeelte 2025 : 438 030,00 EUR 

 
  = KUL-norm Zuienkerke x ( globaal tekort - vast gedeelte dotaties)  

De bedragen voor 2021-2025 zijn indicatief conform het financieel meerjarig 
beleidsplan van de zone. 

 

Deze dotaties dekken wat de “reguliere werking” van de politiezone betreft eveneens de 
investeringsuitgaven. Niet-reguliere werking met betrekking tot investeringen kan aanleiding geven 
tot het inschrijven van investeringstoelagen waarbij het politiecollege samen met de bijzonder 
rekenplichtige er steeds zal over waken dat deze budgettair neutraal gebeuren of met andere woorden 
niet ten nadele van een van de beide gemeentebesturen  
 

5 Algemeen bestuur. Delegatie m.b.t. opdrachten t.e.m. 8 500,00 EUR van de 
buitengewone dienst. Goedkeuring. 

TOELICHTING: 
Ten einde een vlotte werking mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van de wettelijke 
mogelijkheid om de gunningswijze en de aannemingsvoorwaarden van overheidsopdrachten door het 
politiecollege te laten vaststellen. 
 
Deze delegatie van bevoegdheden is onderhevig aan de volgende beperkingen: 
 
1. Het moet gaan om opdrachten van de buitengewone dienst met een maximum bedrag van  8 

500,00 EUR, exclusief BTW. 
2. De in de begroting ingeschreven kredieten moeten gerespecteerd worden. 

 

6 Algemeen Bestuur. Delegatie bevoegdheid m.b.t. opdrachten van dagelijks beheer. 
Goedkeuring. 

TOELICHTING: 
Ten einde een vlotte werking mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van de wettelijke 
mogelijkheid om de gunningswijze en de aannemingsvoorwaarden van overheidsopdrachten door het 
politiecollege te laten vaststellen. 
 
Deze delegatie van bevoegdheden is onderhevig aan de volgende beperkingen: 
1. Het moet gaan om opdrachten van dagelijks beheer (onbeperkt). 
2. De in de begroting ingeschreven kredieten moeten gerespecteerd worden. 

 



7 Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor de aanpassing en uitbreiding 
van het camerabewakingsnetwerk.  Goedkeuring. 

TOELICHTING: 
Een begeleidingsopdracht  voor de aanpassing en uitbreiding van het camerabewakingsnetwerk. 

De opdracht heeft tot doel om de politiezone Blankenberge/Zuienkerke te begeleiden in de realisatie 
van een vernieuwing en uitbreiding van het bestaande camerabewakingsnetwerk op het openbaar 
domein van de stad Blankenberge.  Het eindrapport van de voorgaande studieopdracht voor het 
camerabewakingsnetwerk uit 2018, werd voorgesteld aan de bestuurlijke overheid.  Die heeft haar 
goedkeuring gehecht aan de fasegewijze uitvoering van de aanbevelingen die er in vermeld zijn. 

8 Personeel - Vacantverklaring 2 functies inspecteur-interventie via 
aspirantenmobiliteit. Goedkeuring 

TOELICHTING: 
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding 
van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten – inzameling van de behoeften 
2020-A1. 

De politieraad verklaarde drie betrekkingen inspecteur-interventie voor de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke voor vacant. 

Er was  slechts één kandidaat voor deze functies. 

De Ministeriële omzendbrief GPI73, betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten – inzameling van de behoeften 2020-A1, 
biedt de mogelijkheid om de 2 niet ingevulde functies via aspiranten-mobiliteit in te vullen. 

Het is noodzakelijk bijkomende aanwervingen te doen voor de goede werking van de 
interventiedienst. 

9 Personeel - Vacantverklaring 1 hoofdinspecteur interventie. Goedkeuring 

TOELICHTING: 
Op 01 mei 2020 gaat een wachtofficier met pensioen. 

Het is noodzakelijk om in vervanging te voorzien om de continuïteit van de dienst wachtofficieren te 
verzekeren. 

De  vacature  zal toegewezen worden aan de hand van het advies van een selectiecommissie die 
tevens een werfreserve zal aanleggen voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de 
oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus. 

Momenteel lopen opleidingen hoofdinspecteur aan verschillende politiescholen en deze aspiranten 
mee kunnen dingen naar een functie via mobiliteit. 

 

10 Personeel - Vacantverklaring 1 hoofdinspecteur functie Openbare Orde. 
Goedkeuring. 

TOELICHTING: 
Op 01 maart 2019 ging een hoofdinspecteur, belast met openbare orde en evenementen met NAVAP. 

Het is noodzakelijk om in vervanging te voorzien om de continuïteit van de dienst openbare orde en 
evenementen te verzekeren. 

De  vacature  zal toegewezen worden aan de hand van het advies van een selectiecommissie die 
tevens een werfreserve zal aanleggen voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de 
oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus. 

Momenteel lopen opleidingen hoofdinspecteur aan verschillende politiescholen en deze aspiranten 
mee kunnen dingen naar een functie via mobiliteit. 



11 Personeel - Vacantverklaring 1 inspecteur lokale recherche. Goedkeuring. 

TOELICHTING: 
Een inspecteur van de lokale recherche wordt op 01 januari 2020 benoemd tot inspecteur interventie; 

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; 

GEHEIME ZITTING 

12 Personeel - Benoeming 1 inspecteur interventie. Goedkeuring. 

TOELICHTING: 
De politieraad besliste in verschillende zittingen om drie betrekkingen inspecteur-interventie voor de 
politiezone Blankenberge-Zuienkerke vacant te verklaren. 

Er was slechts één kandidaat was voor deze functie. 

De enige kandidate, inspecteur BUYTAERT Michelle, is een medewerkster van de politiezone 
Blankenberge/Zuienkerke en in het verleden oefende zij reeds de functie van inspecteur-interventie 
uit, daarom werd geen selectie georganiseerd. 

De  benoeming van een kandidaat, de aanwijzingsbeslissing wordt per aangetekende brief of tegen 
ontvangstmelding aan het personeelslid overgemaakt. Het personeelslid beschikt dan over veertien 
kalenderdagen om zijn beslissing tot het al dan niet opnemen van zijn ambt kenbaar te maken. 

Het is noodzakelijk  bijkomende aanwerving te doen voor de goede werking van de interventiedienst. 

 

13 Personeel - Op pensioenstelling. Goedkeuring 

TOELICHTING: 
Via een schrijven van 08 november 2019 vraagt Commissaris VANDEN BERGHE Manon haar 
pensioen aan. 
 
Commissaris VANDEN BERGHE Manon  heeft de voor haar geldende  pensioengerechtigde leeftijd  
bereikt.   

 

OPENBARE ZITTING 

14 Varia 

Hoogachtend, 

De secretaris, 

 

De voorzitter, 

Luc Demeulemeester Daphné Dumery 

 

 


