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Politieraad 19 februari 2019
OPENBARE ZITTING
1

Mededelingen van de voorzitter.

2

Kennisname verkiezingsuitslag leden politieraad. Goedkeuring

TOELICHTING:
De verkiezingsuitslag van de politieraadsleden, wordt aan de raadsleden voorgelegd.

3

Kennisname niet opnemen van het ambt. Goedkeuring

TOELICHTING:
De politieraadsleden werden in kennis gesteld van het feit dat er al dan niet politieraadsleden
hun ambt niet opnemen.

4

Kennisname van geloofsbrieven (=onverenigbaarheden). Goedkeuring

TOELICHTING:
De politieraadsleden nemen kennis van eventuele onverenigbaarheden

5

Installatie en eedaflegging effectieve leden en eventuele opvolgers.

TOELICHTING:
De politieraadsleden leggen de eed af.

6

Vaststellen stemgewicht leden politieraad. Goedkeuring

TOELICHTING:
Het wettelijk voorzien stemgewicht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de
politieraad

7

Vaststellen rangorde politieraadsleden. Goedkeuring

TOELICHTING:
De wettelijk voorziene rangorde wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad

8

Proces-verbaal politieraad dd. 18 december 2018. Goedkeuring. Stemming.

9

Vaststelling van het reglement van orde van de politieraad. Goedkeuring

TOELICHTING:
Voorstel van huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad.

10 Deontologische code politieraad. Goedkeuring
TOELICHTING:
Een ontwerp van deontologische code wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
politieraadsleden.

11 Vaststellen presentiegelden politieraadsleden. Goedkeuring. Stemming
TOELICHTING:
De berekening van de wettelijk voorziene presentiegelden worden door het SSGPI uitgevoerd.

12 Overzicht data politieraden. Goedkeuring
TOELICHTING:
Voorgestelde data politieraden
19/02/2019
26/03/2019
30/04/2019
28/05/2019
25/06/2019
10/09/2019
08/10/2019
12/11/2019
17/12/2019

13 Financiën. Goedkeuring begrotingswijziging 2018 door toezicht. Akteneming.
TOELICHTING:
De begrotingswijziging 2018 van de Politiezone werd goedgekeurd door de Gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen op 10 december 2018.

14 Financiën. Financieringsprotocol tekort politiezone Blankenberge – Zuienkerke.
Dotatie 2019. Herneming. Goedkeuring. Stemming.
TOELICHTING:
Het tekort van de politiezone Blankenberge – Zuienkerke voor 2019 bedraagt 6 631 240,00
EUR.
De dotatie van de stad Blankenberge bedraagt:
Vast gedeelte: 3 046 286,00 EUR
Variabel gedeelte: 3 069 947,00 EUR
De dotatie van de gemeente Zuienkerke bedraagt:

Vast gedeelte: 220 260,00 EUR
Variabel gedeelte: 294 747,00 EUR

15 Aankoop personenwagen lokale recherche. Goedkeuring
TOELICHTING:
In het kader van de normale vervanging van de voertuigen wenst de zone over te gaan tot de
aankoop van een personenwagen voor de lokale recherche ter vervanging van de huidige
Skoda Octavia die in 2009 voor het eerst in gebruik werd genomen.
De voorkeur gaat uit naar een Peugeot 308 die kan aangekocht worden via het raamcontract.
Aankoopprijs is 25.252,12 euro, BTW inbegrepen.
Zoals gebruikelijk zou de zone via hetzelfde kanaal een onderhoudscontract voor dit voertuig
afsluiten van 2.478,50 euro BTW inbegrepen.
Er is krediet voorzien op de buitengewone begroting 2019 onder artikel 33011/743-52;
Er zijn voor het onderhoudscontract de nodige kredieten voorzien in de begroting 2019 gewone
uitgaven, onder artikel 33030/127-06 met omschrijving “Onderhoudscontracten”.

16 Aankoop personenwagen verkeer. Goedkeuring.
TOELICHTING:
In het kader van de normale vervanging van de voertuigen wenst de zone over te gaan tot de
aankoop van een personenwagen voor de verkeersdienst ter vervanging van de huidige Opel
Astra die in 2006 voor het eerst in gebruik werd genomen.
De voorkeur gaat uit naar een Peugeot 308 die kan aangekocht worden via de raamcontract.
Aankoopprijs is 26.601,27, BTW inbegrepen.
Zoals gebruikelijk zou de zone via hetzelfde kanaal een onderhoudscontract voor dit voertuig
afsluiten van 2.478,50 euro BTW inbegrepen.
Er is krediet voorzien op de buitengewone begroting 2019 onder artikel 33030/743-52 en
33011/743-52;
Voor het onderhoudscontract wordt het nodige krediet voorzien in de begrotingswijziging 2019
gewone uitgaven onder het hoofdstuk ‘Onderhoudscontracten’.

17 Aankoop digitale snelheidsmeter op statief. Goedkeuring
TOELICHTING:
De huidige analoge snelheidsmeter is aan vervanging toe en het gebruik van een digitale
snelheidsmeter op statief is meer aangewezen dan een ingebouwde snelheidsmeter.
Er werd een bestek tot “Aankoop van een digitale snelheidsmeter op statief” bezorgd aan :
 SECUROAD, Nijverheidslaan 31 in 8540 DEERLIJK
 POLIS-SERVICE, Kempenlaan 59 in 2300 TURNHOUT
 NIEZEN TRAFFIC, Chaussée de Mons 38 in 7940 BRUGELETTE

Enkel POLIS-SERVICE heeft een offerte ingediend waarbij zij een digitale snelheidsmeter op statief
kunnen leveren voor een bedrag van 48.396,98 euro BTW inbegrepen.
Overwegende dat er voldoende budget is voorzien op het artikelnummer 33027/744-51 van de
buitengewone begrotingen van 2018 en 2019.

18 Personeel. Vacantverklaring van één plaats inspecteur-interventie. Goedkeuring
TOELICHTING:
Er is nog steeds één functie bij de interventiedienst niet opgevuld.
Het is noodzakelijk om in vervanging te voorzien om de continuïteit van de interventiedienst te
verzekeren.

19 Personeel. Vacantverklaring van 1 plaats OGP-functioneel beheerder. Goedkeuring
TOELICHTING:
Er gaat een commissaris (rode loper) functioneel beheerder op 01 juni 2019 met pensioen.
Deze functie is een OGP functie.
Het is noodzakelijk in vervanging te voorzien om de continuïteit van de interventiedienst te verzekeren.

GEHEIME ZITTING
20 Personeel. Benoeming 1 Hoofdinspecteur-interventie. Goedkeuring
TOELICHTING:
Op 29.11.2019 werd een selectiegesprek gehouden voor de betrekking van Hoofdinspecteur-interventie.
Er bood zich slechts één kandidaat aan voor deze functie.
Er werd 1 kandidaat gehoord : Aspirant-Hoofdinspecteur VANGENECHTEN Sarah . De kandidaat werd
geschikt bevonden. Op advies van de selectiecommissie kan VANGENECHTEN Sarah, mits slagen in de
opleiding Hoofdinspecteur, worden benoemd door de politieraad, waarbij de benoeming –volgens de
geldende regels- ingaat op 01 juli 2019.

OPENBARE ZITTING
21 Verscheidene.
Hoogachtend,
De secretaris,

De voorzitter,

Luc Demeulemeester

Daphné Dumery

