
 Politieraad  12 september 2017 1 

Gerechtelijk arrondissement 

BRUGGE 

 

Politiezone 

BLANKENBERGE-ZUIENKERKE 

- 5445 - 

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD 

van 12 september 2017 

 

 

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, Daphné Dumery, 

Rianne van den Hout, Stephanie De Deyne, politieraadsleden; 

Peter Verheyden, secretaris; 

Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige; 

Hans Quaghebeur, korpschef 

Verontschuldigd: Katrien Van Ryssel, politieraadslid; 

Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige afwezig voor 3  

Extra genodigden:  

 

De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur. 

 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

De voorzitter I. De Clerck verwelkomt alle aanwezigen en deelt mee dat het zijn intentie is om 

constructief samen te werken.  Tevens informeert hij de aanwezige raadsleden dat hij in het politiecollege 

van 18 juli 2017 werd aangeduid als voorzitter van het politiecollege en de politieraad.  De heer A. De 

Vlieghe, burgemeester Zuienkerke, werd aangeduid als plaatsvervanger. 

 

2 Proces-verbaal politieraad dd. 27.06.2018. Goedkeuring. Stemming. 

Stemming: 

14 stemmen voor (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, Daphné Dumery, Rianne van den Hout, Stephanie De Deyne);  

2 onthoudingen (Ivan De Clerck, Alain De Vlieghe) 

 

Het proces-verbaal van de politieraad van 27 juni 2017 wordt goedgekeurd. 

 

De heer D. Plompen, bijzonder rekenplichtige, verlaat de zitting. 
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GEHEIME ZITTING (18.32 UUR) 

3 Personeel - Definitieve ongeschiktheid CALog personeelslid.  Kennisgeving. 

 

OPENBARE ZITTING (18.33 UUR) 

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

4 Personeel. Vacantverklaring één Calog-medewerker niveau C. Goedkeuring. 

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 op 01 september 2017 een Calog-personeelslid medisch definitief ongeschikt voor de 

dienst zal zijn; 

Gelet op het feit dat één betrekking Calog-personeelslid niveau C nog niet werd ingevuld, wordt een 

functie Calog-personeelslid niveau C vacant verklaard; 

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  

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 verklaart, voor de politiezone Blankenberge-Zuienkerke,  één betrekking Calog-

personeelslid niveau C vacant. 

Artikel 2: 

De samenstelling van de selectiecommissie moet nog vastgelegd worden. 

Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:   

-SSGPI, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel 

-DGS/DSP, Fritz Toussaintstraat 47, 1050 Brussel  

-De heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Federale Dienst Politionele Veiligheid FAC 

Kamgebouw K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge  

 

5 Aankoop motorfiets - Goedkeuring 
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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 er na een ongeval tijdens een voortgezette opleiding een motorfiets total-loss werd 

verklaard en er nood is aan de aankoop van een nieuwe motorfiets. 

Gelet op het bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp: “aankoop 

motorfiets” en de keuze voor ‘offerteaanvraag’ als gunningsprocedure. 

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 hebbe, 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 2017 een 

toereikend krediet voorzien is; 

Stemming: 

Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT: 

Artike1: 

De politieraad keurt de aankoop van een motorfiets  BMW F 800 GS, full option, bij BM CENTER, Sint-

Elooistraat 135 in 8020 OOSTKAMP voor een totaalbedrag van 15.584,40 euro  BTW inbegrepen goed. 

Artikel2: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- FOD Binnenlandse Zaken, algemene directie veiligheids- en preventiebeleid, Waterloolaan 76, 100 

Brussel. 

- 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 Verscheidene 

1. Kruispunt Zeebruggelaan/Kerkstraat 

De heer P. De Meulenaere: 

Ter hoogte van het kruispunt Zeebruggelaan/Kerkstraat werd een wegversperring gevaarlijk 

aangebracht. 

De heer korpschef H. Quaghebeur: 

Ik zal dit laten bekijken. 
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2. Camera parkeergebouw 

De heer S. Buysschaert: 

Betreffende de camera in het parkeergebouw.  Is er communicatie geweest met de NMBS en kan ik die 

communicatie inkijken? 

De heer voorzitter I. De Clerck: 

Ik vraag het na bij mijn voorganger en zal zo vlug mogelijk terugkoppelen. 

3. Lokfietsen 

De heer S. Buysschaert: 

Wat is de conclusie? 

De heer korpschef H. Quaghebeur: 

Over de lokfietsen is er nog geen conclusie.  Ik zal navraag doen bij de werkgroep. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.35 uur. 

Gezien en goedgekeurd in zitting van 17 oktober 2017. 

de secretaris, 

 

de voorzitter, 

Peter Verheyden Ivan De Clerck 

 

 


