Gerechtelijk arrondissement
BRUGGE

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD
van 27 februari 2018
Politiezone
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE
- 5445 -

Aanwezig:

Ivan De Clerck, voorzitter;
Alain De Vlieghe, Bonte Brigitte, Jeannine Puype, Jeannine Jacobs, Guy De Coninck,
Patrick C.R. De Meulenaere, Goethals Eddy, Linda Vierstraete, Patrick Kina,
Annie De Pauw, Michèle Pauwels, Sandy Buysschaert, Rianne van den Hout,
politieraadsleden;
Peter Verheyden, secretaris;
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige;
Hans Quaghebeur, korpschef

Verontschuldigd:

Katrien Van Ryssel, Daphné Dumery, Stephanie De Deyne, politieraadsleden
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige afwezig voor 8, 9, 10, 11, 12

Extra genodigden:
De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur.

OPENBARE ZITTING
1

Mededelingen van de voorzitter.
De voorzitter verontschuldigt de schepenen D. Dumery en K. Van Ryssel en mevr. S. De Deyne.

2

Proces-verbaal politieraad dd. 30.01.2018. Goedkeuring. Stemming.
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen

Het proces-verbaal van de politieraad van 30 januari 2018 wordt goedgekeurd.

3

Aankoop politievoertuig –combi via raamcontract. Goedkeuring. Stemming.
De heer korpschef H. Quaghebeur:
Combi’s zijn de werkpaarden van onze zone. Deze aankoop zal gebeuren via een federaal raamcontract.
De helft van de aankoopprijs is voor de specifieke inrichting als politievoertuig.
DE POLITIERAAD:
Gelet op het feit dat een combi aan vervanging toe is in 2018;
Gelet op het raamcontract voertuigen van de federale politie, gekend onder nummer 2016 R3 010
D’Ieteren, Perceel 37 “Combi Diesel (mobiel kantoor)” waarbij aan de lokale politiezones de
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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 L1H1 diesel
kan aankopen, omgebouwd naar de behoeften van de politie, voor een totaalbedrag van 49.225,22 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 politie-uitrusting, 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;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Overwegende dat krediet voorzien is op de buitengewone begroting 2018 onder artikel 33001/743-52;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1:
De politieraad keurt de aankoop van een VW Transporter Combi L1H1 diesel voor een geschat
totaalbedrag van 49.225,22 euro, BTW inbegrepen, te vermeerderen met het voorziene
onderhoudscontract, goed.
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 personenwagen lokale recherche. Goedkeuring. Stemming.
De heer korpschef H. Quaghebeur:
Het gaat hier om een routinematige vervanging van een voertuig dat 10 jaar oud is. De aankoop gebeurt
ook via raamcontract.
De heer S. Buysschaert:
Wat doet men met de voertuigen die vervangen worden?
De heer korpschef H. Quaghebeur:
Deze worden verkocht via het internet. Zowel openbaar als via professioneel circuit.
DE POLITIERAAD:
Gelet op het feit dat de personenauto Skoda Octavia met nummerplaat YHF925 in 2008 voor het eerst in
gebruik werd genomen en dat het voertuig dienst doet als voertuig van de lokale recherche. Het is nodig
in vervanging te voorzien;
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-L’ALLEUD;
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Gelet op het bovenvermelde raamcontract waarbij de politiezone een Peugeot 308 SW Active kan
aankopen, omgebouwd naar de behoeften van de politie, voor een geschat bedrag van 23.389,18 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 2.478,50 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 2018 onder artikel 33030/743-52 en
33030/743-51;
Overwegende dat voor het onderhoudscontract de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting 2018
gewone uitgaven onder artikel 33003/124-02 met omschrijving “Onderhoudscontracten”.
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1:
De politieraad keurt de aankoop van een personenwagen Peugeot 308 voor het geschatte totaalbedrag van
23.389,18 euro BTW inbegrepen , te vermeerderen met het voorziene onderhoudscontract, goed.
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
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Aankoop motorfiets F800GS. Goedkeuring. Stemming.
De heer korpschef H. Quaghebeur:
De punten 5 en 6 betreffen de aankoop van twee motorfietsen. De motor van puntje 5, de F800GS, is een
lichtere motor waarmee men gemakkelijker kan manoeuvreren.
DE POLITIERAAD:
Gelet op de art. 33 en 34 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
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 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het
welzijn op het werk;
Gelet op het feit dat een motorfiets BMW R900RT, eerste ingebruikname in 2008,aan vervanging toe is;
Gelet op het bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp : “aankoop
motorfiets” en de keuze voor ‘offerteaanvraag’ als gunningsprocedure;
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Gelet op het feit dat bij opening van de offertes er 3 kandidaten :
1. HONDA MOTOR EUROPE LTD. BELGIAN BRANCH, Doornveld 180-184 in 1731 ZELLIK
2. BM CENTER, Sint-Elooistraat 135 in 8020 OOSTKAMP
3. D’IETEREN SPORT NV, Rue de l’Atelier in 1480 TUBIZE
een offerte hebben ingediend.
Gelet op het feit dat, na toetsing aan de evaluatiecriteria, BM CENTER prijs/kwaliteit de beste offerte
heeft ingediend;
Overwegende dat onder rubrieknummer 33001/743-51 van het budget buitengewone uitgaven 2018 een
toereikend krediet voorzien is;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
De politieraad keurt de aankoop van een motorfiets BMW F 800 GS, full option, bij BM CENTER, SintElooistraat 135 in 8020 OOSTKAMP voor een geschat bedrag van 14.496,45 euro BTW inbegrepen
goed.
Artikel2:
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt 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- en preventiebeleid, Waterloolaan 76, 1000
Brussel

6

Aankoop motorfiets R1200RT. Goedkeuring. Stemming.
DE POLITIERAAD:
Gelet op het feit dat er één motorfiets R900RT, eerste ingebruikname 2008, aan vervanging toe is;
Gelet op het raamcontract voertuigen van de federale politie nummer 2016 R3 004 - BMW waarbij de
lokale politiezones de kans krijgen in te tekenen op dit contract, waardoor aan alle wettelijke
verplichtingen inzake de wet op de overheidsopdrachten is voldaan;
Gelet op bovenvermeld raamcontract waarbij de lokale politiezone een motorfiets BMW 1200 RT in
politie-uitvoering kan aankopen voor een geschat totaalbedrag van 19.602 euro, BTW inbegrepen;
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 is voorzien op de buitengewone begroting 2018, artikel 33001 / 743-51;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1:
De politieraad keurt de aankoop van de dienstmotorfiets BMW 1200 RT volgens de modaliteiten van het
raamcontract 2016 R3 004 - BMW voor een geschat bedrag van 19.602 euro, BTW inbegrepen, goed.
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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
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Algemeen bestuur. Delegatie m.b.t. opdrachten t.e.m. 5500,00 EUR van de buitengewone
dienst. Goedkeuring. Stemming.
DE POLITIERAAD:
Overwegende dat het voor de goede werking van de politiezone noodzakelijk is een delegatiebevoegdheid
toe te kennen m.b.t. opdrachten van dagelijks beheer;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van
werken, leveringen of diensten;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1: De politieraad verleent delegatie van haar bevoegdheid van vaststellen van gunningswijze en
aannemingsvoorwaarden voor één jaar aan het politiecollege voor opdrachten die betrekking hebben op
het dagelijkse beheer van de politiezone Blankenberge - Zuienkerke, binnen de perken van de daartoe op
de gewone begroting ingeschreven kredieten.
Artikel 2: De in artikel 1 vermelde opdrachten kunnen ook betrekking hebben op opdrachten gespreid
over meerdere jaren, op voorwaarde dat de overeenkomst jaarlijks opzegbaar is.
Artikel 3: Een afschrift van onderhavige beslissing ter notificatie toe te sturen aan de hogere overheid.

De heer D. Plompen, bijzonder rekenplichtige, verlaat de zitting.

GEHEIME ZITTING (18.35 UUR)
8

Personeel. Aanvraag tot NAVAP. Goedkeuring. Stemming.

9

Personeel. Benoeming Inspecteur-interventie. Goedkeuring. Stemming.

10 Personeel. Benoeming Inspecteur-interventie. Goedkeuring. Stemming.

11 Personeel. Opname in mobiliteitsreserve. Goedkeuring. Stemming.
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OPENBARE ZITTING (18.45 UUR)
12 Verscheidene.
De heer korpschef H. Quaghebeur:
In de vorige politieraad werd een vraag gesteld over de plaatsing van de camera’s aan het station. We
hebben een e-mail ontvangen van de infrastructuurdienst van de spoorwegen dat de camera’s sneller
geplaatst zullen worden.
De heer S. Buysschaert:
Vanaf wanneer worden de lokfietsen ingezet? Zullen er aankondigingsborden geplaatst worden?
De heer korpschef H. Quaghebeur:
Op dit ogenblik wordt er een actieplan uitgewerkt. Het materiaal is reeds aangekocht. Wij hebben wel
nog nood aan formele goedkeuring. We gaan nog een werkbezoek brengen aan de zone Oostende.

De voorzitter sluit de vergadering om 18.50 uur.
Gezien en goedgekeurd in zitting van 24 april 2018.
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Verheyden

Ivan De Clerck
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