Gerechtelijk arrondissement
BRUGGE

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD
van 20 november 2018
Politiezone
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE
- 5445 -

Aanwezig:

Ivan De Clerck, voorzitter;
Alain De Vlieghe, Bonte Brigitte, Jeannine Puype, Jeannine Jacobs,
Katrien Van Ryssel, Guy De Coninck, Patrick C.R. De Meulenaere, Goethals Eddy,
Linda Vierstraete, Patrick Kina, Annie De Pauw, Michèle Pauwels,
Sandy Buysschaert, Daphné Dumery, Rianne van den Hout, politieraadsleden;
Dirk Plompen, financieel directeur;
Hans Quaghebeur, korpschef;
Luc Demeulemeester, secretaris

Verontschuldigd:

Stephanie De Deyne, politieraadslid

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

OPENBARE ZITTING
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Mededelingen van de voorzitter.
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Proces-verbaal politieraad 23 oktober 2018. Goedkeuring.

Stemming proces-verbaal:
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen

Het proces-verbaal van de politieraad van 23 oktober 2018 wordt goedgekeurd.
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Financiën. Financieringsprotocol tekort politiezone Blankenberge-Zuienkerke.
Verlaging 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.

Politieraad 20 november 2018

1

Gelet op de beslissing van de politieraad d.d. 12 december 2017 inzake het
financieringsprotocol, dotatie 2018;
Overwegende dat het tekort van de zone, voor het dienstjaar 2018, na begrotingswijziging, 6
241 526,00 EUR bedraagt;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1: De dotatie van de stad Blankenberge bedraagt:
Vast gedeelte: 3 046 286,00 EUR
Variabel gedeelte: 2 714 372,00 EUR
De dotatie van de gemeente Zuienkerke bedraagt:
Vast gedeelte: 220 260,00 EUR
Variabel gedeelte: 260 608,00 EUR
Artikel 2: Afschriften van dit besluit zullen ter kennisgeving opgestuurd worden naar de heer
Gouverneur van West-Vlaanderen.
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Algemeen Bestuur. Delegatie bevoegdheid m.b.t. opdrachten van dagelijks beheer.
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 delegeert 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.
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Algemeen bestuur. Delegatie m.b.t. opdrachten t.e.m. 8 500,00 EUR van de
buitengewone dienst. Goedkeuring. Stemming.
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DE POLITIERAAD:
Overwegende dat het voor de goede werking van de politiezone noodzakelijk is een
delegatiebevoegdheid toe te kennen m.b.t. opdrachten t.e.m. 8 500,00 EUR van de
buitengewone dienst;
Gelet op de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten meer bepaald art. 17; §2, 1°a;
Gelet op het KB van 8 januari 1996 en het KB van 22 april 2002 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken, meer bepaald art. 122, 1° dat bepaalt dat een opdracht via
onderhandelingsprocedure tot stand komt gewoon met aangenomen factuur wanneer het goed
te keuren bedrag van de opdracht zonder belasting op de toegevoegde waarde, niet hoger ligt
dan 8 500,00 EUR;
Aangezien de noodzaak om de voorwaarden van de gunning vooraf vast te leggen zich
derhalve niet opdringt voor opdrachten tot maximum 8 500,00 EUR (exclusief BTW) in het kader
van de onderhandelingsprocedure (zonder voorafgaandelijke bekendmaking) met aangenomen
factuur;
Overwegende dat de politiezone evenzeer op een eenvoudige en snelle manier contracten van
geringe waarde moet kunnen afsluiten via de (bij Europese wetgeving) voorziene
onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur gelden zowel voor opdrachten te
financieren met kredieten, uitgetrokken op de gewone begroting als voor deze te financieren
met kredieten, uitgetrokken op de buitengewone begroting;
Gelet op de Wet van 27 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen en de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van
bestuur in provincies en gemeenten;
Gelet op het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, voor het
administratief toezicht op de gemeenten;
Op voorstel van het politiecollege;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1: Alle opdrachten, voor aanneming van werken, leveringen en diensten, waarvoor
kredieten worden voorzien in de buitengewone begroting van de politiezone en waarvan de
kostprijs 8 500,00 EUR exclusief BTW niet overschrijdt, worden gegund via de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking en de voorwaarden ervan
worden vastgesteld via aangenomen factuur.
Artikel 2: Dit besluit geldt vanaf 1 januari 2019.
Artikel 3: Bij de afhandeling van deze opdrachten zal het politiecollege steeds verwijzen naar
dit besluit.

GEHEIME ZITTING
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Personeel. Aanvraag tot NAVAP. Goedkeuring. Stemming.
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Personeel. Vraag tot pensioenstelling. Goedkeuring. Stemming.
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OPENBARE ZITTING
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Verscheidene.

De voorzitter sluit de vergadering om 18:37uur.
Gezien en goedgekeurd in zitting van 18 december 2018
de secretaris,

de voorzitter,

Luc Demeulemeester

Ivan De Clerck
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