Gerechtelijk arrondissement
BRUGGE

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD
van 12 december 2017
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,
Michèle Pauwels, Sandy Buysschaert, Rianne van den Hout, Stephanie De Deyne,
politieraadsleden;
Peter Verheyden, secretaris;
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige;
Hans Quaghebeur, korpschef

Verontschuldigd:

Katrien Van Ryssel, politieraadslid;
Guy De Coninck, politieraadslid afwezig voor 1, 2;
Annie De Pauw, Daphné Dumery, politieraadsleden;
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige afwezig voor 6, 7, 8

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

OPENBARE ZITTING
1

Mededelingen van de voorzitter.
De heer burgemeester-voorzitter I. De Clerck deelt mee dat er twee politie-inspecteurs het korps hebben
vervoegd en nodigt beiden uit zich voor te stellen aan de politieraadsleden.
De inspecteurs Creytens Ellen en Beke Hannes stellen zich kort voor.

2

Proces-verbaal politieraad dd. 14 november 2017. Goedkeuring. Stemming.

Stemming proces-verbaal:
Stemming:
12 stemmen voor (Ivan De Clerck, Alain De Vlieghe, Bonte Brigitte, Jeannine Puype, Jeannine Jacobs,
Goethals Eddy, Linda Vierstraete, Patrick Kina, Michèle Pauwels, Sandy Buysschaert, Rianne van den
Hout, Stephanie De Deyne);
1 onthouding (Patrick C.R. De Meulenaere)

Het proces-verbaal van de politieraad van 14 november 2017 wordt goedgekeurd.

De heer G. De Coninck vervoegt de zitting.
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3

Financiën. Begroting 2018. Goedkeuring. Stemming.

De heer D. Plompen, bijzonder rekenplichtige:
 instructies, heel laat voor opmaak begroting
 probleem BBC verhaal / meerjarenplannen
Moesten opgemaakt worden op basis van begrotingswijziging
 Twee kredieten voor afrekening GAS 2016/2017
deed alles exact aansluiten
niet fictief  afrekeningen gaan komen voor 2016/2017 (GAS)
 Toelichting, idem als bij budgetwijziging van 2017
1 commissaris wordt pas in juli vervangen
 Toezegging naar korpschef  investeringen zullen geïndexeerd worden (2 %)

DE POLITIERAAD:
Overeenkomstig artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990, houdende het algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, kwam de begrotingscommissie inzake begrotingen van de
politiezone bijeen op 24 november 2017 en adviseerde de begroting 2018 gunstig;
Gelet op de goedkeuring van de begroting 2018 door het politiecollege d.d. 27 november 2017;
Overeenkomstig artikel 85 van de wet op de geïntegreerde politie waarbij op de mogelijkheid van inzage
van de begroting 2018 gewezen werd door middel van aanplakbiljetten gedurende 10 dagen, zonder dat
gedurende dit tijdsverloop bezwaren werden ingediend;
Gelet op artikel 71 van de wet op de geïntegreerde politie;

Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Enig artikel: De begroting 2018 van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke wordt goedgekeurd met
een resultaat van 0,00 EUR in de gewone dienst en een resultaat van 0,00 EUR in de buitengewone
dienst.

4

Financiën. Aanvraag drie voorlopige twaalfden. Goedkeuring. Stemming.

De heer D. Plompen, bijzonder rekenplichtige:
Instructies zijn heel duidelijk.
Er zijn ≠ mogelijkheden.
Begroting werd bij ons op tijd behandeld, maar goedkeuring van toezicht kan net te laat zijn
 veiligheidshalve 3 voorlopige twaalfden
 zal bij ons waarschijnlijk zonder voorwerp zijn
DE POLITIERAAD:
Gelet op artikel 13 van het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;

Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT:
Enig artikel: Drie voorlopige twaalfden toe te kennen op de begroting 2018 teneinde de regelmatigheid
van de gewone verplichte uitgaven toe te laten.

5

Financiën. Financieringsprotocol tekort politiezone Blankenberge – Zuienkerke. Dotatie
2018. Goedkeuring. Stemming.
DE POLITIERAAD:
Krachtens artikel 40 van de WGP komt de begroting van een meergemeentezone ten laste van de
verschillende gemeenten van de zone en de Federale Staat. Wanneer de meergemeentezone niet over
voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van haar
opdracht, wordt het verschil gedragen door de gemeenten die er deel van uitmaken.
Elke gemeenteraad van de zone stemt de toelage die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend
en die aan de politiezone wordt gestort.
Gelet op de beslissing van de politieraad d.d. 4 december 2012 inzake het financieringsprotocol 20132018;
Overwegende dat het tekort van de zone, voor het dienstjaar 2018, 6 540 655,00 EUR bedraagt;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1: De dotatie van de stad Blankenberge bedraagt:
Vast gedeelte: 3 046 286,00 EUR
Variabel gedeelte: 2 987 297,00 EUR
De dotatie van de gemeente Zuienkerke bedraagt:
Vast gedeelte: 220 260,00 EUR
Variabel gedeelte: 286 812,00 EUR
Artikel 2: Afschriften van dit besluit zullen ter kennisgeving opgestuurd worden naar de heer Gouverneur
van West-Vlaanderen.

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

GEHEIME ZITTING (18:40 UUR)
6

Personeel. Vraag tot pensioenstelling hoofdinspecteur. Goedkeuring. Stemming.

7

Personeel. Vraag tot pensioenstelling commissaris. Goedkeuring. Stemming.
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8

Personeel. Aanvraag tot NAVAP hoofdinspecteur. Goedkeuring. Stemming.

OPENBARE ZITTING (18:45 UUR)
De heer D. Plompen, bijzonder rekenplichtige, vervoegt de zitting.

9

Verscheidene

De heer S. Buysschaert:
Hangjongeren  volgens mijn informatie is er een relatie met drugs
De heer H. Quaghebeur, korpschef:
Een 3-tal weken terug zijn we gestart met een specifiek project.
± 30 leden jongens/meisjes, niet uit dezelfde gemeente – leeftijd tussen 13 en 25 jaar
Er zitten aantal zwakbegaafden bij.
Het gaat over verdovende middelen/winkeldiefstal.
 Projectgroep werd opgestart
OCMW/CLB/preventiedienst/jeugddienst/politie/…
13/14 jarigen  gaan niet meer naar school
 politie volgt hen op
Reeds twee vergaderingen van de stuurgroep hebben plaatsgevonden.
De heer S. Buysschaert:
De milieucamera, werd die reeds ingezet?
Identificatie van de overtreders, hoe gebeurt dit?
De heer H. Quaghebeur, korpschef:
Worden verspreid binnen politie (foto’s).
De meesten zijn reeds bij ons gekend.
De heer S. Buysschaert:
Hoe gelijke behandeling?
Toerist kan niet geïdentificeerd worden. Hoe zit dat juridisch?
De heer H. Quaghebeur, korpschef:
Zelfde werkwijze als voor verkeer.
De heer P. De Meulenaere:
Bepaalde mensen geven info door aan de politie via internet.
Wordt daar opvolging aan gegeven?
bijv. nep PV (Nederland)…
De heer H. Quaghebeur, korpschef:
Aangiftes per mail worden momenteel niet aanvaard als officiële klacht, geen officiële start van gerechtelijk
onderzoek

De voorzitter sluit de vergadering om 18:55 uur.
Gezien en goedgekeurd in zitting van 30 januari 2018.
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Dries Gevaert

Ivan De Clerck
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