Gerechtelijk arrondissement
BRUGGE

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD
van 30 januari 2018
Politiezone
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE
- 5445 -

Aanwezig:

Ivan De Clerck, voorzitter;
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, Stephanie De Deyne, politieraadsleden;
Dries Gevaert, wnd. secretaris;
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige;
Hans Quaghebeur, korpschef

Verontschuldigd:

Peter Verheyden, secretaris;
Alain De Vlieghe, Bonte Brigitte, politieraadsleden;
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige afwezig voor 6, 7, 8, 9, 10

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

OPENBARE ZITTING
1

Mededelingen van de voorzitter.
De voorzitter verontschuldigt mevr. Brigitte Bonte en dhr. Alain De Vlieghe.

2

Proces-verbaal politieraad dd. 12 december 2017. Goedkeuring. Stemming.
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen

Het proces-verbaal van de politieraad van 12 december 2017 wordt goedgekeurd.

3

Financiën. Goedkeuring begrotingswijziging 2017 door toezicht. Akteneming.
DE POLITIERAAD:
Gelet op de bepalingen van de wet op de geïntegreerde politie;
Gelet op de goedkeuring van de begrotingswijziging 2017 door de politieraad d.d. 14 november 2017;
Gelet op de goedkeuring van de begrotingswijziging 2017 door de gouverneur van de provincie WestVlaanderen d.d. 15 december 2017;
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BESLUIT:
Enig artikel: Akte te nemen van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2017 door de
toezichthoudende overheid op 15 december 2017.

4

Personeel. Vacantverklaring twee functies hoofdinspecteur-interventie. Goedkeuring.
Stemming.
De heer korpschef H. Quaghebeur:
Door besparingen op federaal vlak is het moeilijk om vacante functies van hoofdinspecteurs in te vullen.
Heel wat zones kampen met dit fenomeen dat ook te verklaren valt door de NAVAP-mogelijkheid en
persoonlijke carrièreplanningen. Er zijn weinig kandidaten en die moeten bovendien een speciale
procedure volgen. Het team van hoofdinspecteurs werkt 24/7 wat tot nu toe in onze zone goed lukte.
De heer S. Buysschaert:
Kan er niet een oproep aan andere zones gericht worden?
De heer korpschef H. Quaghebeur:
In het verleden werd reeds een oproep gericht aan andere zones voor inspecteurs, maar de respons was
heel beperkt.
DE POLITIERAAD:
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten, inzonderheid op de vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het
administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de toepassing van
de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het KB van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van
de mobiliteit;
Gelet op het feit dat een hoofdinspecteur-interventie, behorende tot de groep wachtofficieren, op
01 maart 2018 mobiliteit maakt naar de Scheepvaartpolitie;
Gelet op het feit dat een hoofdinspecteur-interventie, behorende tot de groep wachtofficieren, op
01 april 2018 met pensioen gaat;
Gelet dat het noodzakelijk is in vervanging te voorzien om de continuïteit van de dienst wachtofficieren te
verzekeren;
Gelet op het feit dat de vacature zal toegewezen worden aan de hand van het advies van een
selectiecommissie die tevens een werfreserve zal aanleggen voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus;
Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie geregeld wordt in art. VI.II.61 en
VI.II.62 van RPPol ;
Overwegende dat er momenteel opleidingen hoofdinspecteur zijn aan verschillende politiescholen en deze
aspiranten mee kunnen dingen naar een functie via mobiliteit;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT:
Artikel 1:
De politieraad keurt het vacant verklaren van twee betrekkingen hoofdinspecteur-wachtofficier voor de
politiezone Blankenberge/Zuienkerke goed.
Artikel 2:
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
korpschef – HCP Hans Quaghebeur
Lid:
CP Phillippe Van Ruyskensvelde, diensthoofd interventie, of bij afwezigheid een
vervanger aan te stellen door de voorzitter;
Lid:
CP Kurt Vermeersch, officier intern toezicht PZ Damme-Knokke-Heist, of bij
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter;
Secretaris:
Wouter Lapeirre, of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter.
Artikel 3: Afschriften van dit besluit zullen ter kennisgeving opgestuurd worden naar
- SSGPI, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel.
- DGS/DSP, Fritz Toussaintstraat 47, 1050 Brussel

5

Personeel - Vacantverklaring één functie hoofdinspecteur-verkeerscoördinator.
Goedkeuring. Stemming.
DE POLITIERAAD:
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten, inzonderheid op de vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het
administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de toepassing van
de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het feit dat een hoofdinspecteur, verkeerscoördinator op 01 mei 2018 met NAVAP gaat;
Gelet dat het noodzakelijk is in vervanging te voorzien om de continuïteit van de dienst verkeer te
verzekeren;
Gelet op het feit dat de vacature zal toegewezen worden aan de hand van het advies van een
selectiecommissie;
Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie geregeld wordt in art. VI.II.61 en
VI.II.62 van RPPol ;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1:
De politieraad keurt het vacant verklaren van één betrekking hoofdinspecteur-verkeerscoördinator bij de
politiezone Blankenberge/Zuienkerke goed.

Politieraad 30 januari 2018

3

Artikel 2:
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
korpschef – HCP Hans Quaghebeur
Lid:
CP Callier Marc, diensthoofd verkeer, of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen
door de voorzitter;
Lid:
Een nog aan te duiden officier verkeer van een externe dienst
Secretaris:
Wouter Lapeirre, of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter.
Artikel 3: Afschriften van dit besluit zullen ter kennisgeving opgestuurd worden naar
- SSGPI, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel.
- DGS/DSP, Fritz Toussaintstraat 47, 1050 Brussel

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

GEHEIME ZITTING
6

Personeel. Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking. Goedkeuring. Stemming.
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Personeel. Aanvraag tot NAVAP. Goedkeuring. Stemming.

8

Personeel. Benoeming hoofdinspecteur. Goedkeuring. Stemming.

OPENBARE ZITTING
9

Personeel. Vacantverklaring betrekking één inspecteur-interventie. Goedkeuring.
Stemming.
DE POLITIERAAD:
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten, inzonderheid op de vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het
administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de toepassing van
de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het KB van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van
de mobiliteit;
Gelet op het feit dat op 01 maart 2018 een inspecteur-interventie binnen onze politiezone bevordert tot
hoofdinspecteur;
Gelet op het feit dat hierdoor één betrekking inspecteur-interventie vrij komt;
Gelet dat het noodzakelijk is in vervanging te voorzien om de continuïteit van de dienst te verzekeren;
Gelet op het feit dat de vacature zal toegewezen worden aan de hand van het advies van een
selectiecommissie die tevens een werfreserve zal aanleggen voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus;
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Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie geregeld wordt in art. VI.II.61 en
VI.II.62 van RPPol ;
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vacant verklaren voor de politiezone Blankenberge-Zuienkerke van één betrekking inspecteurinterventie wordt door de politieraad goedgekeurd.
Artikel 2:
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen:
Voorzitter: HCP Hans Quaghebeur, korpschef
Lid:
CP Van Ruyskensvelde Philippe, diensthoofd interventie of bij afwezigheid een vervanger
aan te stellen door de voorzitter;
Lid:
CP Kurt Vermeersch, dienst intern toezicht PZ Damme-Knokke-Heist of bij afwezigheid
een vervanger aan te stellen door de voorzitter:
Secretaris: HINP Fernand Dierickx, of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter.
Artikel 3:
Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:
-SSGPI, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel
-DGS/DSP, Fritz Toussaintstraat 47, 1050 Brussel

10 Verscheidene
De heer S. Buysschaert:
Ik heb enkele vragen.
1) Stand van zaken camerabewaking fietsenstalling station?
2) Stand van zaken lokfietsen?
3) Wat met parkeren voor garagepoort in zone bewonersparkeren?
De heer korpschef H. Quaghebeur:
1) Hiervoor is de zone afhankelijk van de medewerking van een partner. Daar heerst momenteel grote
stilte.
2) Het materiaal is besteld en binnen. De aanpak van fietsdiefstallen kadert binnen het zonaal
veiligheidsplan. Een fietsdiefstallenteam werd samengesteld.
3) In principe kan men in de blauwe zone en de zone voor bewonersparkeren zonder problemen parkeren
voor de eigen garagepoort op voorwaarde dat een bordje met de eigen nummerplaat op de poort werd
aangebracht. Voor alle zekerheid zal ik dit nog eens grondig natrekken.

De voorzitter sluit de vergadering om 18.46 uur.
Gezien en goedgekeurd in zitting van 27 februari 2018.
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Verheyden

Ivan De Clerck
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