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Gerechtelijk arrondissement 

BRUGGE 

 

Politiezone 
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE 

- 5445 - 

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD 
van 14 december 2021 

 

 

Aanwezig: Björn Prasse, voorzitter; 
Alain De Vlieghe, Jill Broos, Jeannine Puype, Daphné Dumery, Michèle Pauwels, 
Eddy Goethals, Sandy Buysschaert, Dennis Monte, Anneke Crevits, Sandra Storme, 
Patrick M.M. De Meulenaere, Christine Jonckheere, Philip Konings, 
Kathleen Haegeman, Norbert Wallaert, politieraadsleden; 
Hans Quaghebeur, korpschef; 
Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige; 
Wouter Lapeirre, secretaris 

Verontschuldigd:   

De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur. 

 

Het openbaar gedeelte van de zitting kan herbekeken worden via het YouTube kanaal van de  Lokale 
Politie Blankenberge-Zuienkerke op https://www.youtube.com/watch?v=YDQ_bELY0-k 

        Tijdcode 
1. Mededelingen van de voorzitter.     
2. Vervanging en eedaflegging politieraadsleden   1:48 
3. Personeel. Uitreiking Eretekens.      4:46 
4. Proces-verbaal politieraad dd. 9 november 2021.    5:04 
5. Personeel. Personeelsformatie - voorstel tot wijziging.  11:10 
6. Financiën. Begroting 2022.     12:09 
7. Financiën. Delegaties inzake overheidsopdrachten   23:31 
8. Aankoop. ISLP-pc’s, laptops en toebehoren.    25:03 
9. Personeel. Benoeming inspecteurs Interventie   27:15 
10. Verscheidene       27:40 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

De heer voorzitter B. Prasse: 
Ik verwijs naar de mededelingen die naar de leden zijn gestuurd over de modus operandi van deze 
avond en te elfder ure is een e-mail binnengekomen om desgevallend in de verscheidene te 
behandelen. 
 
Mevr. K. Haegeman: 
Ik wens de mensen die het mogelijk gemaakt hebben de politieraad digitaal te laten verlopen te 
bedanken

  

https://www.youtube.com/channel/UCoQaG0TasvZOBwrZGrwgEvQ
https://www.youtube.com/channel/UCoQaG0TasvZOBwrZGrwgEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=YDQ_bELY0-k
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2 Vervanging en eedaflegging politieraadsleden. Kennisname. 

De heer voorzitter B. Prasse: 
De nodige navraag werd gedaan via het kabinet van de minister voor Binnenlands Bestuur, waar dit 
geen problemen zou mogen leveren om dit in een elektronische Teamsvergadering te laten gebeuren. 
Op de gemeenteraad van november werden de vervangen al goedgekeurd. 
 
Mevr. Dumery en Mevr. Pauwels worden opgeroepen hun eed af te leggen. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 november 2021 van de stad Blankenberge 

waarbij een effectief lid van de politieraad werd verkozen aan de hand van een voordracht akte; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 november 2021 van de stad Blankenberge 

waarbij een effectief lid van de politieraad werd verkozen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 november van de stad Blankenberge 

waarbij vastgesteld wordt dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn en dat geen enkel 

effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van 

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus; 

Gelet op de verkiezing door de gemeenteraad van de stad Blankenberge van 9 november 2021 

waarbij een effectief lid van de politieraad werd verkozen geldig werd verklaard door de 

deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 2 december 2021; 

Overwegende de eedaflegging pas kan gebeuren na de geldigverklaring van de verkiezing; 

Overwegende dat alvorens in functie te treden de verkozen leden van de politieraad tot de 

eedaflegging worden opgeroepen door de voorzitter van het politiecollege; 

Overwegende de eedaflegging plaats heeft op de eerste vergadering van de politieraad die 

volgt op de neerlegging door een lid van zijn mandaat of op de verkiezing van zijn opvolger; 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad neemt kennis van de verkiezing van mevrouw Daphné Dumery, Lode Zielenspad 
6 te 8370 Blankenberge als lid van de politieraad. 

Artikel 2:  

De politieraad neemt kennis van de verkiezing van mevrouw Michèle Pauwels, L. 
Nuytemanslaan 22 te 8370 Blankenberge als lid van de politieraad. 

Artikel 3:  

Mevrouw Daphné Dumery en mevrouw Michèle Pauwels leggen volgende eed af in handen van 
de burgemeester, voorzitter: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 
Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. 

Artikel 4:  

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. 

- SSGPI , Kroonlaan 145A , 1050 Brussel. 
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3 Personeel. Uitreiking Eretekens. Kennisname. 

Dit punt van de agenda werd wegens de Coronamaatregelen uitgesteld. 

4 Proces-verbaal politieraad dd. 9 november 2021. Goedkeuring. Stemming. 

Het proces-verbaal van de politieraad van 9 november 2021 wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor 
en één onthouding.  

5 Personeel. Personeelsformatie - voorstel tot wijziging. Goedkeuring. Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 38 en 47; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en 
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan 
de bevolking te verzekeren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 
september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie 
teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren; Gelet op 
het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid van de wet 
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van 
de personeelsleden van de lokale politie; 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van artikel 235, vierde lid 
van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 12 van 22 december 2000 betreffende het algemeen 
raam- en werkingskader van de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 van de minister van 
Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie inzake organisatie- en werkingsnormen van de 
lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening 
aan de bevolking; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 16 van 28 november 2001 van de minister van 
Binnenlandse Zaken betreffende de overgang naar het administratief en logistiek kader van de 
lokale politiediensten krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid van op de wet van 7 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 18 van 6 december 2001 van de minister van 
Binnenlandse Zaken betreffende artikel 248 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie 
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 van de Vlaamse 
minister van Binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en buitenlands beleid 
betreffende de nieuwe lokale politie-eengemeentezones en meergemeentezones-administratief 
toezicht-specifiek en gewoon toezicht; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BA/2001/16 van 7 december 2001 van de Vlaamse 
minister van Binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en buitenlans beleid 
betreffende de lokale politie; 
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Gelet op de omzendbrief PLP 25 van 8 mei 2002 van de minister van Binnenlandse Zaken 
betreffende de politiehervorming en de personeelsformaties; 

Gelet op het schrijven van 6 juni 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid betreffende de 
personeelsformaties van de lokale politie-administratief toezicht-bevoegdheid van de Vlaamse 
regering inzake ééngemeentezones en meergemeentezones; 

Gelet op het decreet van 15 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 
houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 

Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 van 27 september 2002 - Administratief toezicht op de 
gemeentes en de politiezones - Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet 
van 15 juli 2002; 

Gelet op de omzendbrief van 1 december 2006 houdende richtlijnen tot het verlichten en 
vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie – Opheffing en 
vervanging van de omzendbrief van 16 februari 1999; 

Gelet op de omzendbrief GPI 60 van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het 
niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; 

Gelet op de personeelsformatie zoals laatst gewijzigd; 

Overwegende dat de personeelsformatie er als volgt uitziet: 

Ops 

 1 HCP 

 5 CP 

 16 HINP 

 62 INP 

 6 AP 
Totaal Ops: 90 

CALog 

 1 A 

 1 B 

 8 C 

 6 D 
Totaal CALog: 16 

Ops + CALog: 106 

 

Overwegende dat het toevoegen van één betrekking van CALOG niveau C - assistent een 
aanpassing van de formatie aan de realiteit is gezien dit een plaats is van een personeelslid die 
aangeworven werd via het verkeersveiligheidsfonds en ondertussen al gestatutariseerd werd; 

Overwegende dat de situatie van de adviseur niveau A dient te worden aangepast aan de 
werkelijke situatie: hij oefent de opdrachten van een ICT-adviseur niveau A uit; 

Overwegende dat het wegingsvoorstel voor de functie ICT-adviseur ter advies werd voorgelegd 
aan de directie personeel van de federale politie die in het raam van de wegingen van de lokale 
politie een niet bindend advies geeft; 

Overwegende dat het ontvangen advies van de bepaling van de klasse voor de functie ICT-
adviseur overeenstemt met het ingediende wegingsvoorstel (KLA 2); 

Overwegende dat het noodzakelijk is door de evoluties in de financiële dienst van de stad 
Blankenberge om een eigen boekhouder aan te werven voor de politiezone en bijgevolg de 
betrekking van consulent niveau B te wijzigen in een betrekking van boekhouder niveau B; 

Overwegende dat het op het niveau van het secretariaat van de korpsleiding, de dienst HRM en 
de dienst logistiek noodzakelijk is om de deskundigheid, en dus het niveau van het CALOG-
personeel te verhogen; 
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Overwegende dat we voorstellen om daar twee CALOG niveau C - assistent te vervangen door 
CALOG niveau B – consulent; 

Overwegende dat we voorstellen om daar twee CALOG niveau D - bediende te vervangen door 
CALOG niveau C – assistent; 

Overwegende dat de administratie in het domein van het verkeer ook enkel toeneemt, zij het 
door de inschakeling van camera’s die overtredingen automatisch, en 24 uur op 24 beteugelen; 

Overwegende dat de communicatie met de burger steeds meer verloopt via de wegen van de 
informatica; 

Overwegende dat het dan ook noodzakelijk is om de twee functies CALOG niveau D - 
bediende, in de verkeersdienst te vervangen door CALOG niveau C – assistent; 

Overwegende dat in de verkeersdienst agenten van politie theoretisch beperkte bevoegdheden 
hebben, en dus moeilijk polyvalent kunnen worden ingezet; 

Overwegende dat verkeer een prioriteit is en blijft voor een lokaal politiekorps; 

Overwegende dat het bijgevolg aan te bevelen is om de zes functies van agenten van politie in 
de verkeersdienst gaandeweg te vervangen door één hoofdinspecteur en drie inspecteurs; 

Overwegende dat de politiezone stelselmatig wordt ingezet bij evenementen, en de laatste 
jaren voor specifieke fenomenen als het monitoren van radicalisering in de zone, het monitoren 
van en optreden tegen illegale immigratie, en in het domein van de volksgezondheid; 

Overwegende dat, indien we dat ernstig willen aanpakken, we daar een capaciteit voor moeten 
uittrekken; 

Overwegende dat het aangewezen is om daarvoor een specifieke hoofdinspecteur aan te 
duiden; 

Overwegende dat milieuhandhaving in de zone reeds jaren aan een stuk een prioriteit is; 

Overwegende dat de realiteit uitwijst dat we, indien we hierin doeltreffend willen werken, het 
noodzakelijk is om daarvoor een extra inspecteur te voorzien in de formatie; 

Overwegende dat de laatste jaren het aantal informaticatoepassingen in de politie sterk is 
gegroeid, dat ook andere systemen zoals dat van het cameratoezicht en de telefonie draaien op 
informaticatoepassingen; 

Overwegende dat het dan ook niet langer volstaat om één ICT - er niveau A in het korps te 
hebben, maar dat die, om de continuïteit te verzekeren, en om de capaciteit van de ICT-cel te 
versterken moet aangevuld worden met een ICT - consulent niveau B; 

Overwegende dat, indien we de investering in een drughond optimaal willen laten renderen, het 
noodzakelijk is om hiervoor een exclusieve functie voor één inspecteur toe te voegen aan de 
personeelsformatie; 

Overwegende dat het korps voor de ondersteuning van de federale politie en de overige lokale 
korpsen steeds een reserve van enkele personeelsleden van de dienst interventie moet 
hypothekeren als “HYCAP”; 

Overwegende dat het niet aangewezen is om hiervoor de dienstverlening aan de lokale 
bevolking te verlagen; 

Overwegende dat het in dit licht noodzakelijk is om een extra inspecteur toe te voegen aan de 
interventie; 

Overwegende dat de gerechtelijke procedures in de laatste jaren enorm zijn verzwaard door 
specifieke richtlijnen van de federale, en van de gerechtelijke overheden, (vb. SALDUZ) en dat 
hierdoor de procedures in grote mate worden verlengd; 

Overwegende dat de gerechtelijke overheden zich hebben gespecialiseerd, en dus ook in die 
zin meer specifieke richtlijnen verspreiden; 

Overwegende dat er door die specialisatie ook stelselmatig meer afstanden moeten worden 
afgelegd voor de gerechtelijke onderzoeken; 
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Overwegende dat het traditionele recherchewerk hieronder lijdt, en er nagenoeg geen tijd meer 
overblijft voor proactief rechercheren of voor informatie-inwinning; 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is om de recherche te versterken met één 
hoofdinspecteur en één inspecteur; 

Overwegende dat het werk van een lokale recherche in de voorbije jaren sterk geëvolueerd is in 
de richting van een technische recherche, waarbij nagenoeg bij elk onderzoek opsporingen 
moeten worden verricht in computerbestanden; 

Overwegende dat dit een gespecialiseerde kennis zowel van software als van hardware; 

Overwegende dat dergelijk personeel om te kunnen renderen zich nagenoeg exclusief hieraan 
moet kunnen wijden; 

Overwegende dat het voor de continuïteit noodzakelijk is om hier meer dan één, en dus twee 
extra inspecteurs aan de formatie toe te voegen in een local computer crime unit; 

Overwegende dat in nagenoeg in elk gerechtelijk onderzoek ook technische opsporingen 
moeten worden uitgevoerd in GSM’s van betrokkenen, evenals mastbepalingen, en dit 
eveneens een gespecialiseerde kennis van specifieke software en hardware vereist; 

Overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om ook voor de telefonie een extra inspecteur 
aan de formatie toe te voegen; 

Overwegende dat er steeds meer administratie wordt gecreëerd, bv voor de opvolging van de 
gerechtelijke onderzoeken, voor het opvolgen van de dossiers van intrafamiliaal geweld, en dat 
het nefast zou zijn om hiervoor operationeel personeel in te zetten; 

Overwegende dat het dus noodzakelijk is om ook een CALOG niveau C aan de recherche toe 
te voegen; 

Overwegende dat in de meldkamer en volledig toezichtcamerasysteem voor de stad werd 
uitgebouwd en dat dit zowel operationeel als beheersmatig degelijk moet worden uitgebaat en 
beheerd; 

Overwegende dat voor het operationele luik de hoedanigheid van politieambtenaar noodzakelijk 
is; 

Overwegende dat daarvoor de formatie dient te worden uitgebreid met één inspecteur; 

Overwegende dat de situatie op het strand van Blankenberge een verhoogde 
politieaanwezigheid noodzaakt de laatste jaren; 

Overwegende dat het hiervoor aangewezen is om de wijkdienst te versterken met één 
inspecteur; 

Overwegende dat deze aanpassingen aan het personeelskader werden overlegd met het 
basisoverlegcomité van 10 december 2021; 

Overwegende dat het basisoverlegcomité geen opmerkingen had bij het voorstel van wijziging 
aan de personeelsformatie en het voorstel op 10 december 2021 heeft goedgekeurd; 

Gelet op de verantwoordingsnota aan dit dossier met de nodige achtergrondinformatie; 

Gelet op de nota met de financiële implicaties; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Stemming: 

Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad keurt het voorstel tot personeelsformatiewijziging goed en beslist de 
personeelsformatie als volgt vast te stellen: 

 Ops 
o 1 HCP 
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o 5 CP 
o 19 HINP 
o 74 INP 
o 0 AP 

Totaal Ops: 99 
 

 CALOG 
o 1 ICT adviseur niv A (A2) 
o 1 boekhouder niv B 
o 1 ICT-consulent niv B 
o 2 consulenten niv B 
o 11 assistenten niv C 
o 1 gespecialiseerd vakman niv C 

Totaal CALog 17 

 Ops + CALog 116 

Artikel 2:  

De politieraad geeft goedkeuring aan de verantwoordingsnota, het bijbehorende organogram, 
de functieprofielen en het financieel plan gekoppeld aan de personeelsformatiewijziging. 

Artikel 3:  

Bij het vacant verklaren van de plaatsen binnen de personeelsformatie moet rekening 
gehouden worden met de begroting van de politiezone en het meerjarenplan van de stad 
Blankenberge en de gemeente Zuienkerke. 

Artikel 4:  

Een afschrift van dit besluit en de verantwoordingsnota zal ter kennisgeving opgestuurd worden 
naar: 

- De heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele 
Veiligheid FAC Kamgebouw K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge. 

6 Financiën. Begroting 2022. Goedkeuring. Stemming. 

Dhr. D. Plompen, bijzonder rekenplichtige geeft aan de hand van een korte samenvatting een 
toelichting over de begroting. 
 
Mevr. S. Storme: 
We hebben gehoord dat er wordt geschoven met budgetten om de krapte op te vangen. Dat er te 
weinig personeel is, dat alles op het einde van 2025 rond zal zijn en ongeveer zal kloppen.  
Nu het gaat over de operationele diensten, het gaat over verkeersveiligheid het gaat over criminaliteit 
en eigenlijk zou je een denkoefening kunnen maken dat er een tekort aan budgetten is. Want waarom 
is er een personeelstekort? Omdat die mensen misschien te weinig ondersteuning krijgen, dat er 
misschien te weinig middelen zijn en wij zouden graag gezien hebben dat er meer middelen zouden 
komen. Wij hadden in het verleden al een keer een aanduiding gegeven om mensen van uit de 
bewakingsdiensten te laten helpen, nu zijn er een aantal plaatsen open en eigenlijk denken wij dat er 
toch  wel een gemiste kans is om dit verhaal opnieuw op te starten. Dit is in het verleden al 
weggeketst geworden door de vorige bestuursgroep en daarom gaan wij onthouden bij deze 
begroting. Omdat we eigenlijk meer middelen zouden willen voor de politie.  
 
De heer voorzitter B. Prasse: 
Vooraleer ik het woord geef aan de korpschef om op het operationele luik tussen te komen als hij zich 
geroepen voelt, wil ik toch wel deze volgende bedenking maken het kader dat nu gecreëerd is en 
waarvoor budgettaire ruimte is voorzien geeft net aan dat we meer middelen voorzien dan dat we 
momenteel kunnen invullen. Een tekort aan middelen? Ik zie niet goed waar u dat verhaal dan denkt 
uit te moeten op disselen. Maar naar de operationele inzet en het verschuiven in functie van 
veiligheid, verkeer en dergelijke meer daar had de korpschef inhoudelijk al een antwoord gegeven op 
de vorige politieraad op een vraag van raadslid Buysschaert. 
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De heer H. Quaghebeur: 

Het gebrek aan capaciteit dat er momenteel is, is het normaal gevolg van het vertrek van een aantal 
mensen met pensioen of ingevolge non-activiteit voorafgaand aan het pensioen. En aantal mensen 
die vertrokken zijn naar een andere politiezone.  Maar dat is zeer beperkt bij ons.  
Dat maakt dat wij momenteel in de interventiedienst zitten met een gat van 6 inspecteurs. We 
proberen dat in te vullen. We hebben al verschillende kandidaten om bij ons te komen werken.  
Dat gat zal binnen hier enkele maanden al voor de helft dichtgereden zijn en we gaan dat proberen in 
de loop van volgend jaar verder dicht te rijden want het is niet omdat ze er niet zijn dat er niet mogen 
zijn. De plaatsen worden wel degelijk open verklaard (door de politieraad). Maar we moeten ze 
natuurlijk binnenkrijgen en de politieschool heeft problemen om voldoende vervangingen te voorzien 
voor het personeel dat met pensioen gaat. Dat is niet alleen in onze zone, dat is in alle zones zo en 
zeker in de federale politie. 
 
Mevr D. Dumery: 
Misschien een tip aan mevr. Storme. Op de website van Besafe is een mooi filmpje van wat al de 
geüniformeerden van taken hebben in onze samenleving. Je kan daar het verschil zien tussen wat 
een bewakingsagent doet en wat een politieagent doet. Een bewakingsagent bewaakt gebouwen en 
personen. Ik denk wat hier in de personeelsformatie heel specifiek is dat het niet gaat over functies als 
bewaken maar het gaat het over knelpunten die in ons korps nodig zijn. Dat zijn specialisten, dat is 
agentenwerk dat nodig is en je gaat dat niet oplossen met bewakingsagenten daarnaast te zetten.  
 
(link naar filmpje: https://www.besafe.be/nl/nieuws/ken-jij-de-veiligheidsberoepen) 
 
Mevr. S. Storme: 
Je moet natuurlijk kijken naar de oplossingen. We hebben een probleem en dat probleem is de 
criminaliteit, de verkeersveiligheid. Ik zie af en toe verkeersmensen helpen kinderen oversteken. We 
zijn niet tegen het veilig laten oversteken van kinderen, maar er zijn ook mensen die gemachtigd zijn 
om dat te doen. Ik denk eerder aan zo’n zaken en er zijn vast en zeker nog een aantal taken dat de 
politieagenten nu aan het uitvoeren zijn die kunnen overgenomen worden. Dat is natuurlijk een hele 
specifieke materie. Ik werk zelf in Brussel heel nauw samen met Securail en dergelijke en ik ken echt 
wel het verschil. Die mensen mogen iemand aanhouden, een half uur en dat moet de politie erbij 
komen. Die mensen doen heel wat werk ter voorbereiding van de politie. En ik denk dat we gezien we 
toch een aantal functies niet hebben dat er toch een ondersteuning kan gebeuren en een natuurlijk 
een extra ondersteuning kost extra geld. 
 
De heer H. Quaghebeur: 
Bewakingsagenten hebben natuurlijk hun functionaliteit.  
Het voorbeeld dat mevrouw Storme aangeeft over het laten oversteken van kinderen, op dit aspect 
wens ik te reageren. Er zijn specifiek opgeleide mensen voor het laten oversteken aan de scholen. De 
plaatsen waar nog politiemensen staan, dat is op andere plaatsen dan aan de scholen. Daar mogen 
andere mensen die taak niet waarnemen.  
 
 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op het KB van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 12 van het KB van 2 augustus 1990 houdende het 
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, de begrotingscommissie inzake 
begrotingen van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke bijeenkwam op 19 november 2021 en 
het ontwerp van begroting 2022 gunstig adviseerde; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Stemming: 

15 stemmen voor (Alain De Vlieghe, Jill Broos, Jeannine Puype, Daphné Dumery, Michèle 
Pauwels, Eddy Goethals, Sandy Buysschaert, Dennis Monte, Anneke Crevits, Patrick M.M. De 

https://www.besafe.be/nl/nieuws/ken-jij-de-veiligheidsberoepen
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Meulenaere, Christine Jonckheere, Philip Konings, Björn Prasse, Kathleen Haegeman, Norbert 
Wallaert);  
1 onthouding (Sandra Storme) 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De begroting 2022 van de politiezone Blankenberge – Zuienkerke, gunstig geadviseerd door de 
begrotingscommissie op 19 november 2021, wordt goedgekeurd met een resultaat van 0,00 
EUR in de gewone dienst en een resultaat van 0,00 EUR in de buitengewone dienst. 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving opgestuurd worden naar: 

- De heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele 
Veiligheid FAC Kamgebouw K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge. 

7 Financiën. Delegaties inzake overheidsopdrachten. Goedkeuring. Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 234, eerste en tweede lid; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken (…); 

Gelet op het Bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent 
de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de 
Europese bekendmaking; 

Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten lastvoorwaarden 
vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen; 

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om 
binnen de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst, voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, bepaalde bevoegdheden van de politieraad over te dragen aan 
het politiecollege voor een periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024; 

Overwegende dat bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad aan het 
politiecollege de verplichting tot kennisgeving aan de politieraad [de gemeenteraad] niet van 
toepassing is. 

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om 
binnen de perken van de begrotingskredieten van de buitengewone dienst, begrensd tot het 
door de Koning vastgestelde bedrag, bepaalde bevoegdheden van de politieraad te dragen aan 
het politiecollege voor een periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024; 

Overwegende dat bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad aan het 
politiecollege de verplichting tot kennisgeving aan de politieraad niet van toepassing is. 

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om 
binnen de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst, begrensd tot het bedrag 
voor opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen factuur, bepaalde 
bevoegdheden van de politieraad over te dragen aan de korpschef of een ander personeelslid 
van de politiezone voor een periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024; 
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Overwegende dat bij de overdracht van deze bevoegdheid van de politieraad aan de korpschef 
of een ander personeelslid van de politiezone, deze laatste de bevoegdheid van het 
politiecollege overneemt. 

Op voorstel van het politiecollege; 

Stemming: 

15 stemmen voor (Alain De Vlieghe, Jill Broos, Jeannine Puype, Daphné Dumery, Michèle 
Pauwels, Eddy Goethals, Sandy Buysschaert, Dennis Monte, Anneke Crevits, Patrick M.M. De 
Meulenaere, Christine Jonckheere, Philip Konings, Björn Prasse, Kathleen Haegeman, Norbert 
Wallaert);  
1 stem tegen (Sandra Storme) 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad verleent bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege om met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen 
en de wijze van gunning te bepalen, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten 
voorzien in de goedgekeurde gewone begroting. 

Artikel 2:  

De politieraad verleent bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege om met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen 
en de wijze van gunning te bepalen, voor zover het politiecollege optreedt binnen de budgetten 
voorzien in de goedgekeurde buitengewone begroting en begrensd tot het bedrag van 8 500,00 
EUR exclusief BTW. 

Artikel 3:  

De politieraad verleent bevoegdheidsdelegatie aan de korpschef of een ander personeelslid van 
de politiezone om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen, voor zover het 
politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting en 
begrensd tot het bedrag voor opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen 
factuur. 

Artikel 4:  

Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 
2024. 

Artikel 5:  

Een afschrift van dit besluit en de verantwoordingsnota zal ter kennisgeving opgestuurd worden 
naar: 

- De heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele 
Veiligheid FAC Kamgebouw K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge. 

8 Aankoop. ISLP pc's, laptops en toebehoren. Goedkeuring. Stemming. 

DE POLITIERAAD: 

De raad in openbare zitting; 

Gelet op de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten (klassieke sectoren); 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

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 KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
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Gelet op het KB van 14 januari 2013, zoals gewijzigd door KB van 22 juni 2017 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken; 

Gelet op de art. 33 en 34 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst; 

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex 
over het welzijn op het werk; 

Overwegende de politiezone 33 pc’s heeft die nu 5 jaar oud zijn en dienen vervangen te worden, 
in het kader van het vijfjaarlijkse stappenplan voor de aankoop van nieuwe pc’s; 

Overwegende de politiezone wenst over te schakelen naar een nieuwe methode, waarbij laptops 
met docking station gebruikt worden, zodat die mee naar huis genomen kunnen worden;  

Overwegende de personeelsleden bevraagd zijn en er 6 mensen aangegeven een laptop te willen 
gebruiken; 

Overwegende bij het opstellen van de begroting 2021 er nog geen sprake was van het gebruik 
van laptops voor ISLP; 

Overwegende laptops met docking station duurder zijn dan 6 pc’s; 

Overwegende de operationele noodzaak van vervanging, en het feit dat er geen pc’s meer 
kunnen aangekocht worden voor de personeelsleden die aangegeven hebben een laptop te 
gebruiken; 

Overwegende dat er offertes werden opgevraagd werd via het ICT raamcontract van de stad 
Brugge waar de politiezone op aangesloten is bij Realdomen, A.Vaucampslaan 42 in 1654 
HUIZINGEN; 

Overwegende dat de totale kost van de huidige aankoop op 29.850 euro incl. BTW geraamd 
wordt; 

Overwegende deze geplande aankoop kan gefinancierd worden van de buitengewone 
begroting 2021 “Informatica: aankoop pc’s”, artikelnummer 33010/742-53; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Stemming: 

15 stemmen voor (Alain De Vlieghe, Jeannine Puype, Daphné Dumery, Michèle Pauwels, Eddy 
Goethals, Sandy Buysschaert, Dennis Monte, Anneke Crevits, Sandra Storme, Patrick M.M. De 
Meulenaere, Christine Jonckheere, Philip Konings, Björn Prasse, Kathleen Haegeman, Norbert 
Wallaert);  
1 onthouding (Jill Broos) 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De politieraad keurt de aankoop van 27 desktop pc’s en 6 laptops voor een geraamd bedrag 
van 29.850 euro incl. BTW goed en machtigt het politiecollege om deze aankoop via 
raamcontract te gunnen. 

Artikel 2:  

Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering en de opvolging van dit besluit. 

Artikel 3:  

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, Handelsstraat 96, 
1000 Brussel 

GEHEIME ZITTING 

9 Personeel. Benoeming inspecteurs Interventie. Goedkeuring. Stemming. 
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OPENBARE ZITTING 

10 Verscheidene 

10.1. Data politieraad 2022 

De politieraad vindt plaats in de raadzaal van de Bezaan, Jordaenslaan 34 te 8370 Blankenberge 
op dinsdagavond om 18:30u. Indien de Coronamaatregelen het niet toelaten wordt een digitale 
vergadering georganiseerd. 

 Dinsdag 11 januari 

 Dinsdag 15 februari 

 Dinsdag 15 maart 

 Dinsdag 26 april 

 Dinsdag 17 mei 

 Dinsdag 21 juni 

 Dinsdag 20 september 

 Dinsdag 11 oktober 

 Dinsdag 15 november 

 Dinsdag 13 december 

 

10.2. Vraag mevr. D. Dumery 

Mevr D. Dumery: 
De voorzitter de koepelvereniging Corso Classics heeft u aangeschreven en ook de procureur des 
Konings en uit zijn brief leidt ik af dat hij u aanschrijft als hoofd van de bestuurlijke politie. Want er zou 
in het weekend van de Corso het een en het ander fout gelopen zijn, vooral met de mensen die vanuit 
Dendermonde naar onze stad zijn afgezakt. Hij heeft het over een tweehonderdtal vrijwilligers die ter 
hoogte van de loodsen van de jachthaven actief waren. 
Wat hij ook schrijft in zijn brief, het is een mes die aan twee kanten snijdt. Normaalgezien is er op dat 
ogenblik ook parkeerverbod voor een ander evenement dat plaatsvindt, maar dit jaar viel dat niet 
samen. Maar had hij wel gemerkt dat andere corsogroepen, die ook meerdere parkeerbonnen hebben 
opgelopen in dat weekend, dat zij dat mochten binnenbrengen bij de stad om dat uiteindelijk 
terugbetaald te krijgen.  
Het gaat hem eigenlijk niet enkel over de parkeerbonnen en het feit dat er geen parkeerverbod 
voorzien was of parkeerplaatsen voorzien waren voor die vrijwilligers.  
Er moet dat ook nog iets anders gebeurd zijn, nogal wat controles. Wat allemaal kan, onze politie, de 
agenten doen hun werk. Maar door het feit dat de scancar van OPC daar regelmatig passeert zijn ze 
zeer creatief geweest. Die mensen van Dendermonde hebben in een onbezonnen vlaag van 
groepsdynamiek hun nummerplaten afgeplakt met tape. Zeer creatief, maar de creativiteit kent zijn 
grenzen. En waarschijnlijk zal die man van OPC dat gemerkt hebben en de politie verwittigd hebben. 
Met als gevolg dat er daar interventies zouden geweest zijn, volgens de brief. Niet alleen de 
interventies rond het parkeerverbod. Men is daar actief in een loods er zijn coronamaatregelen die 
gerespecteerd moeten worden (mondmaskerplicht, social distancing) en natuurlijk wanneer de 
emoties beginnen op te laaien dan kan je inderdaad niet meer van de twee zijden gaan verwachten 
dat daar enige redelijkheid is. Men zou daar ook, volgens wat ik hier lees, nogal een vaststellingen 
gedaan hebben naar overtredingen op Covid-maatregelen terwijl uiteindelijk die mensen, zij denken 
misschien nog in bubbels, dagen aan een stuk samen aan het werken waren.  
Dit is niet goed voor Corso Blankenberge. Hij schrijft dat ook. En het is ook daarom dat ik u een vraag 
wil stellen. In hoeverre u daar als hoofd van de bestuurlijk politie aan kan voldoen. Hij vraagt voor een 
goed gesprek, een bemiddeling, het vermijden van veel typewerk maar vooral veel mildheid. 
Hij laat dat aan uw wijsheid over wat die mildheid precies is. 
Dat is een schrijven die bij de stad is aangekomen op 12 november, we zijn een maand verder. Dus ik 
verwacht dat u daarop al gereageerd hebt of misschien toch wel al eens navraag gedaan hebt hoe u 
die mildheid zou kunnen hebben. Dus vandaar mijn vraag hier aan u, burgemeester hoe heeft u hierop 
gereageerd? 
 
De heer voorzitter B. Prasse: 
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Ik heb erop gereageerd door die brief te laten inschrijven en uiteraard de scheiding der machten en de 
bevoegdheden van elkeen te respecteren. Dus de enige vraag waar ik op inga, is om uiteraard het 
belang van de Corso te bepleiten. Als burgemeester bevoegd voor Corso zal ik altijd en overal het 
belang van Corso bepleiten waar ik kan. Maar hij richt zich ook rechtstreeks tot de procureur en als 
het over enige mildheid gaat dan is het niet in hoofde van mezelf als hoofd van de bestuurlijke politie 
in Blankenberge dat die mildheid aan de dag ook maar aan de dag kan gelegd worden. Mensen die 
daar overtredingen hebben begaan, die een karakter hebben die eigenlijk lokaal niet kan beoordeeld 
worden daar staan zij voor de verantwoording zelf in en zullen wij daar evident niet in tussenkomen. 
 
Mevr. D. Dumery: 
Ik dank de burgemeester voor zijn aandacht. Corso is belangrijk voor onze stad. Misschien dat we 
naar volgend jaar toe er zeker op waakzaam kunnen zijn dat er voor die mensen parkeerplaatsen 
kunnen voorzien worden of nummerplaten naar OPC doorgegeven worden. Hetgeen gebeurd is, keur 
ik ook niet goed, ik ben het volledig eens met uw antwoord. Dank u wel voor uw antwoord.  

 

 


