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Gerechtelijk arrondissement 

BRUGGE 

 

Politiezone 

BLANKENBERGE-ZUIENKERKE 

- 5445 - 

PROCES-VERBAAL POLITIERAAD 

van 17 oktober 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: Guy De Coninck, politieraadslid afwezig voor 1, 2, 3; 

Daphné Dumery, politieraadslid afwezig voor 1, 2; 

Katrien Van Ryssel, politieraadslid 

Dirk Plompen, bijzonder rekenplichtige afwezig voor 5, 6, 7, 8 

Extra genodigden: Wouter Lapeirre voor 1, 2, 3, 4 

De voorzitter opent de vergadering om 18:30 uur. 

 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

Er zijn geen mededelingen van de voorzitter 

2 Proces-verbaal politieraad dd. 12 september 2017. Goedkeuring. Stemming. 

Door een administratieve vergissing hebben de raadsleden het proces-verbaal van de politieraad van 

12 september 2017 niet ontvangen.  Dit agendapunt zal hernomen worden in de eerstvolgende zitting. 

 

Mevrouw de schepen D. Dumery vervoegt de zitting. 

3 Voorstelling criminaliteitscijfers zomer 2017. Kennisgeving.  

De heer S. Buysschaert: 

De cijfers betreffende verdovende middelen vind ik niet terug. 

De heer W. Lapeirre: 

Zou er in verwerkt moeten zitten. 

DE POLITIERAAD: 

Gelet op art.27 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de voorstelling van de criminaliteitscijfers zomer 2017;  
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BESLUIT:  

Enig artikel:  

De politieraad neemt kennis van de criminaliteitscijfers zomer 2017.  
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De heer G. De Coninck vervoegt de zitting. 

 

4 Verlenging mandaat korpschef - Kennisgeving 

DE POLITIERAAD: 

Gelet op het politieraadsbesluit d.d. 13 september 2016; 

Gelet op het besluit van het poltiecollege d.d. 31 maart 2017; 

Gelet op het politieraadsbesluit d.d. 18 april 2017; 

Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 11 augustus 2017; 

BESLUIT: 

Enig Artikel: 

Neemt er kennis van dat bij Koninklijk Besluit van 11 augustus 2017 het mandaat van de Heer 

QUAGHEBEUR Hans als korpschef van de lokale politie van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke 

voor een termijn van vijf jaar werd hernieuwd, en dit met ingang van 13 april 2017 
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De heer D. Plompen, bijzonder rekenplichtige en de heer W. Lapeirre, stafmedewerker – interne 

evaluator, verlaten de zitting. 

GEHEIME ZITTING (18.50 UUR) 

5 Personeel. Vergoeding blijvende arbeidsongeschiktheid . Goedkeuring.   

 

6 Personeel. Benoeming één inspecteur-wijk. Goedkeuring 

 

7 Personeel.  Definitieve medische ongeschiktheid.  Kennisgeving. 

 

OPENBARE ZITTING (18.55 UUR) 

8 Personeel. Vacantverklaring 2 betrekkingen inspecteur-interventie. 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 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 september 2017 één inspecteur-interventie om medische redenen definitief 

ongeschikt werd verklaard. 

Gelet op het feit dat op 01 oktober 2017 één inspecteur-interventie mobiliteit maakt naar de wijkdienst 

Gelet op het feit dat hierdoor twee betrekkingen inspecteur-interventie vrij komen; 

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; 

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:  
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De politieraad verklaart voor de politiezone Blankenberge-Zuienkerke twee betrekkingen inspecteur-

interventie  vacant. 

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:  De Heer LAPEIRRE Wouter, of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de 

voorzitter. 

 

9 Aankoop ANPR-camera's en aansluitingen - Goedkeuring 

De heer korpschef H. Qaughebeur: 

Alles is klaar, maar er is een probleem voor de Vagevuurwijk.  Er wordt onderzocht hoe de camera te plaatsen 

zodat ook de Vagevuurwijk beveiligd wordt. 

DE POLITIERAAD: 

Gelet op de art. 33 & 34 van de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politiedienst; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke  motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van 

werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

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; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende motivering informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Overwegende het beleidsplan van de gouverneur van West-Vlaanderen omtrent het aanleggen van een 

cameraschild in de provincie West-Vlaanderen in de strijd tegen criminaliteit. 

Overwegende de samenwerking met de PZ Brugge inzake de implementatie van een ANPR-netwerk 

Gelet op de overheidsopdracht (opdrachtencentrale) voor de implementatie, installatie en configuratie van 

een ANPR-netwerk met bijhorende software van PZ Westkust toegankelijk voor de politiezone 

Blankenberge/Zuienkerke waarbij de firma THV JACOPS-SECURITAS, Nijverheidslaan 31 in 8540 

DEERLIJK de aankoop van een ANPR-netwerk aanbiedt: 

 ANPR1 (N371 Blankenbergsesteenweg): 22.356,94 euro inclusief BTW  

 ANPR2 (N371 Blankenbergsesteenweg): 14.470,98 euro inclusief BTW  

 ANPR3 (N9 Oostendsesteenweg): 22.035,80 euro inclusief BTW  

 ANPR4 (N34 Blankenbergsesteenweg): 23.580,32 euro inclusief BTW  

 ANPR5 (N34 Blankenbergsesteenweg): 11.434,05 euro inclusief BTW  

 Algemeen: 6.820,05 euro inclusief BTW 

Overwegende de intentieverklaring met de PZ Brugge omtrent de aansluiting van de ANPR-camera’s op 

een gedeelde server, worden volgende aansluitingen aangerekend à rato van ¼ van de totale prijs: 

 Post 10.1: Leveren, plaatsen en configureren server in bestaande kast: 3.961,52 euro inclusief BTW 

 Post 10.2: Leveren en plaatsen switch 24 poorten: 307,34 euro inclusief BTW 

 Post 10.3: Leveren en installeren en configureren van software Back Office ANPR en databank: 

13.024,14 euro inclusief BTW 
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 Post 10.4: Leveren en installeren en configureren van VMS (Video Management System: 2.743,25 

euro inclusief BTW 

 Post 10.7: VMS Licentie Genetec Enterprise: 784,04 euro inclusief BTW 

 Post 10.8: VMS Opnameservers: 4.752,50 euro inclusief BTW 

 Post 10.10: VMS Optie: plan manager: 1.095,65 euro inclusief BTW 

 Connectie Infotarget – Myriade: 1.815 euro inclusief BTW 

Overwegende dat voor de aankoop en implementatie de nodige kredieten voorzien zijn: 

 Overgedragen kredieten 2016 

o 33050/742-53/16: 60.000 Euro 

o 33027/744-51/16: 20.000 Euro 

 Begroting 2017 

o 33050/742-53: 49.700 Euro 

Overwegende dat de geraamde totale kostprijs 129.182,45 euro inclusief 21% BTW bedraagt.  

Stemming: 

Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT: 

Enig artikel: 

Het agendapunt wordt verdaagd naar de eerstvolgende politieraadszitting. 

 

10 Verscheidene 

De heer korpschef H. Quaghebeur: 

Er werd een vraag gesteld over de inzet van lokfietsen.  De politie heeft dit onderzocht.   

Fietsdiefstallen maken momenteel een prioriteit uit binnen het zonaal veiligheidsplan van de lokale politiezone  

Blankenberge  — Zuienkerke. 

Er is in dat verband door een projectgroep dan ook een actieplan uitgewerkt, bestaande uit volgende initiatieven: 

- De oprichting van een gespecialiseerd team dat gerichte controles en patrouilles uitvoert 

- De responsabilisering van de inwoners van de zone om verdachte situaties te melden op een 

kwaliteitsvolle manier (flyers, sociale media) 

- Samenwerken met de NMBS en Securail om het fenomeen van fietsdiefstallen in de stationsomgeving 

te beheersen  (waaronder de inplaatsstelling van bewakingscamera’s) 

Ook in 2016 was er reeds een actieplan, waarin het initiatief i.v.m. fret station reeds was ingeschreven. Zo ook 

de samenwerking  met de preventiedienst. 

De inzet van lokfietsen werd tot nu toe door de werkgroep “fietsdiefstallen” (nog) niet voorgesteld. 

Naar aanleiding van de vraag van de CD&V heeft de politiezone in de literatuur en bij andere politiezones 

onderzoek gedaan naar mogelijke effecten, daaruit blijkt: 

1. Dat de inzet van lokfietsen het aantal aangiften van fietsdiefstallen in een gemeente kan doen 

verminderen met 40%, en dat dit gunstige effect minstens een jaar aanhoudt (universiteit Tilburg). 

2. Dat de inzet van lokfietsen valt onder de BOM-wetgeving (de bijzondere opsporingsmethodes) omdat 

gebruik wordt gemaakt van een bijzonder technisch hulpmiddel om daders te vatten. Dit betekent dat er 

toestemming moet zijn van een magistraat om de fiets op een welbepaalde plaats en voor een welbepaald 

tijdstip in te zetten. 

3. Dat de aankoop van een dergelijk systeem ongeveer 500 tot 1000 euro kost (per fiets). 
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4. Dat de lokfietsen in de zones waarin ze worden ingezet ook daadwerkelijk gestolen worden, maar dat dit 

niet betekent dat zij telkens de daders hebben kunnen vatten. In veel gevallen gaat het immers om een 

gebruiksdiefstal en wordt de fiets nogal snel op een andere plaats achter gelaten. 

Besluit: de inzet van lokfietsen is zeker te overwegen. Een aantal stappen moeten echter hiervoor nog worden 

gezet: 

- Goedkeuring door het politiecollege; 

- Een bespreking met de procureur des Konings voor een principiële goedkeuring van het procedé, en de 

bepaling van de modaliteiten voor de punctuele toestemmingen; 

- Het inschrijven van een dergelijke  aankoop in de politiebegroting; 

- De aankoop mits goedkeuring van het politiecollege, opleiding en opstellen van procedures. 

De lokale politie zal het voorstel agenderen op het eerstvolgende politiecollege. 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:00uur. 

Gezien en goedgekeurd in zitting van 14 november 2017. 

de secretaris, 

 

de voorzitter, 

Peter Verheyden Ivan De Clerck 

 


