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De besluitenlijst van de vergadering van de politieraad van 28 mei 2019 werd overeenkomstig het 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de provinciegouverneur op heden 3 
juni 2019 en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de politiezone. 

Politieraad 28 mei 2019 

 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

2 Proces-verbaal politieraad dd. 26 maart 2019. Goedkeuring. Stemming. 

3 Voorstelling crminaliteitscjfers 2018. Kennisgeving. 

4 Financiën. Goedkeuring begroting 2019 door de Gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen. Kennisgeving. 

Beslissing: 
De begroting 2019 werd goedgekeurd door de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen op 25 
februari 2019. 

5 Aankoop 16 desktop pc's. Goedkeuring. 

Beslissing: 
In het kader van het vijfjaarlijkse stappenplan voor de aankoop van nieuwe pc's moeten er in 2019 16 desktop 

pc’s met scherm vervangen worden. Ook dienen er extra schermen aangekocht te worden voor de recherche.  

 

Vroeger kocht de politiezone altijd pc’s aan via het FORCMS raamcontract. Dit contract is in november 2018 

echter overgenomen door Defensie en momenteel kunnen de lokale politiezones hier geen gebruik van maken. Ik 

verwijs hierbij naar de communicatie met Borgez Jeroen van Defensie: 

 

“De algemene behoefte van de Lokale Politiezones is gemeld door heel wat zones, zoals jullie, door 

Binnenlandse Zaken, de Vaste Commissie voor de Lokale Politie en FedPol.  

De cijfers om de analyse voor het geheel van het contract te (her)bekijken zijn nog niet volledig verzameld maar 

dit zal kortelings in orde komen.  

   

Na die analyse zullen we bepalen welke organisaties in aanmerking komen om opgenomen te worden als 

deelnemer aan ons contract.  

   

De officiële communicatie gaat ofwel via mezelf of FORCMS (BOSA) maar jullie kunnen mogelijks info 

ontvangen via Binnenlandse Zaken, VCLP of FedPol.  

   



De belangrijkste punten zijn dat jullie voor dringende behoeften niet mogen wachten op toegang tot ons contract 

maar een andere oplossing moeten zoeken en dat we op de hoogte zijn van de interesse van de Lokale Zones 

maar dat we moeten bekijken of we hen kunnen toelaten en dat zowel een positief als negatief antwoord via de 

officiële kanalen gecommuniceerd zullen worden.” 

 

Omdat de zone niet bij FORCMS terecht kan, hebben wij beslist om een offerte aan te vragen bij de firma 

RealDolmen via het raamcontract ICT van de stad Brugge waaraan de politiezone deelneemt (beslissing 

politieraad d.d. 6 oktober 2015). De totaalprijs van deze offerte is 13.295,19 euro incl. BTW (10.987,76 euro 

excl. BTW).  

 

De raming voor 2019 was gebeurd op basis van de prijzen van het FORCMS raamcontract (wat zeer goedkoop 

was); dit was 10.100 euro. We zitten met deze offerte dus een stuk erover. Deze prijzen zijn echter niet meer te 

vergelijken omdat het hier een ander raamcontract met andere modellen en prijzen betreft. Er dient ook gezegd te 

worden dat de PC’s kleiner van formaat zijn (minder ruimte innemen) en sneller werken dan die van het 

FORCMS raamcontract. 

 

Er kan een gedeelte van 10.100,00 euro betaald worden van het voorziene artikelnummer 33010/742-53. Er kan 

ook een bedrag van 2.645,10 euro betaald worden van de buitengewone begroting onvoorziene kosten 

informatica (artikelnummer 33090/742-53). De rest, 550,09 euro, dient voorzien te worden bij de 

begrotingswijziging in augustus.  

 

6 Personeel. Vacantverklaring 1 functie inspecteur-interventie. Goedkeuring. 

Beslissing: 
Een inspecteur, lid van de interventiedienst maakt  op 01 juli 2019 mobiliteit naar de lokale recherche. 

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

GEHEIME ZITTING 

7 West-Vlaamse Politieschool. Algemene vergadering.  Aanduiden 
vertegenwoordiger. 

Beslissing: 
De samenstelling van de beheersorganen van de West-Vlaamse Politieschool valt samen met de resultaten van de 

gemeentelijke en provinciale verkiezingen. 

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze van samenstelling. (zie bijlage) 

Artikel 1 bepaalt ondermeer dat elke politiezone beschikt over twee mandaten waarvan één is voorbehouden 

voor de voorzitter van het politiecollege en het tweede voor een lid van de politieraad aangeduid door deze raad. 

8 Personeel. Benoeming één inspecteur-interventie. Goedkeuring. 

Beslissing: 
Op 26.04.2019 werd een selectiegesprek gehouden voor de betrekking van inspecteur-interventie. 

Er bood  zich slechts één kandidaat aan voor deze functie. 

Er werd 1 kandidaat gehoord : Inspecteur DEVINCK Jeffrey. De kandidaat werd geschikt bevonden. Op advies 

van de selectiecommissie kan DEVINCK Jeffrey worden benoemd door de politieraad, waarbij de benoeming –

volgens de geldende regels- ingaat op 01 juni 2019. 

9 Personeel. Benoeming medewerker Calog C. Goedkeuring. 

Beslissing: 
Op 02, 03 en 13 augustus 2018 werden solicitatiegesprekken voor een functie Calog C gehouden,    hierbij 

werden 21 sollicitanten gehoord en werden 2 kandidaten ex aequo als eersten geplaatst. 

De politieraad, in zitting van dinsdag 28 augustus 2018, benoemde één van de twee ex aequo geplaatste 

kandidaten. 



De andere geslaagde kandidaten werden in een werfreserve geldig voor 2 jaar opgenomen.  

Het politiecollege verleende aan de tweede ex aequo kandidaat, mevrouw SYS Joke, in zitting van donderdag 06 

september 2018 een contract van bepaalde duur, 1 jaar, en dit  met ingang 01 oktober 2018. 

Op 01 januari 2017 werd het contractueel personeel gestatutariseerd en in functie van deze beslissing, werd 

beslist om één functie Calog D niet in te vullen. 

Op 01 januari 2021 gaat één medewerker Calog C met pensioen en op deze datum zal de vacante plaats Calog D 

ook niet ingevuld worden. 

Gezien de positieve evaluatie van de werking van mevrouw SYS Joke. 

Overwegende het voorafgaandelijk advies van de toezichthoudende overheid, waarbij we reeds voor 01 januari 

2021, mevrouw SYS Joke statutair kunnen benoemen zonder dat er een kaderwijziging moet worden 

doorgevoerd, met de voorwaarde dat de betrokken collega op 01 januari 2021 wel degelijk het pensioen zal 

opnemen en er voor deze functie geen nieuwe selectie zal gebeuren. 

10 Personeel. Aanstelling lokaal toezichthouder geluid. Goedkeuring. 

Beslissing: 
De Inspecteurs DEBACKER Lander, FALLEYN Veerle en GELEYNS Stephen zijn geslaagd in de opleiding 

Lokaal Toezichthouder Milieuhandhaving, module Geluid. 

Toezichthouders geluid hebben een ruimere bevoegdheid dan louter opsporingen te verrichten (raadgevingen, 

aanmaningen, recht op toegang, …). 

Aanpak van overlast, waaronder geluidshinder is een prioriteit in het huidig Zonaal Veiligheidsplan. 

Het aanstellen van betrokken personeelsleden als toezichthouder geluid geeft blijk van waardering voor de door 

hen geleverde inspanningen. 

OPENBARE ZITTING 

11 Uitreiking eretekens. 

TOELICHTING: 

Uitreiking van eretekens : 

 Burgerlijk kruis eerste klasse 

 Burgerlijke medaille eerste klasse 

 Zilveren palmen der Kroonorde 

 Gouden palmen der Kroonorde 

 Ridder in de Kroonorde 

 Ridder in Orde van Leopold II 

 Ridder in de Leopoldorde 

 Officier in de Leopoldsorde 

Hoogachtend, 

De secretaris, 

 

De voorzitter, 

Luc Demeulemeester Daphné Dumery 

 

 


