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Notulen politieraad van donderdag 21 februari 2019 om 19.30 uur 

Politiecentrum – Van Steenestraat 10 – 8300 Knokke-Heist 

 

Aanwezig 

Graaf Leopold Lippens: Voorzitter. 

Joachim Coens: Burgemeester van Damme. 

Christel Bedert, Katrien Cauwels, Geert Cherlet, Neil Couhysder, 

Piet De Groote, Kelly De Plecker, Kris Demeyere, Lut Fockedey, 

Isabelle Goeminne, Katleen Lanckriet-Vansteen, Jos Millecam, 

Fabienne Pottier, Olivier Van Caeyzeele, Annie Vandenbussche, Els Vanneste, 

Anne Vervarcke-Pattyn, Philippe Vlietinck: Politieraadsleden. 

Steve Desmet: Korpschef. 

Stefan Lanckriet: Secretaris 

Verontschuldigd  

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing van de leden van de politieraad - Geldigheid 

van de verkiezing van de politieraad door de Deputatie - Kennisname 
 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd in beide gemeenten die 

deel uitmaken van de politiezone Damme/Knokke-Heist op 3 januari 2019 overgegaan tot de 

verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers voor de politieraad van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist. 

 

De politieraad neemt kennis van de geldigverklaring van deze verkiezingen door de deputatie van de 

provincieraad van West-Vlaanderen. 

2. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 - Installatie van de verkozen leden van de politieraad - 

Eedaflegging 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 14, 15, 20 en 20 bis; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meergemeentenzone; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 betreffende het proces-verbaal van de 

kiesverrichtingen voor de verkiezing van vier leden van de politieraad gehouden in Damme waarbij 

de gemeenteraadsleden Geert CHERLET, Lut FOCKEDEY, Jozef MILLECAM en Els VANNESTE 

werden verkozen; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 betreffende het proces-verbaal van de 

kiesverrichtingen voor de verkiezing van dertien leden van de politieraad gehouden in Knokke-Heist 

waarbij de gemeenteraadsleden Kris DEMEYERE, Katleen VAN STEEN, Annie VANDENBUSSCHE, 

Piet DE GROOTE, Christel BEDERT, Katrien CAUWELS, Neil COUHYSDER, Kelly DE PLECKER, 

Fabienne POTTIER, Olivier VAN CAEYZEELE, Philippe VLIETINCK, Anne PATTYN en Isabelle 

GOEMINNE werden verkozen; 

 

Overwegende dat alle verkozen leden de hoedanigheid van gemeenteraadslid hebben; 

 

Overwegende dat er geen onverenigbaarheden werden vastgesteld tussen de effectieve leden van de 

politieraad; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De volgende gemeenteraadsleden van de stad Damme en de gemeente Knokke-Heist die 

overeenkomstig artikel 18 WGP verkozen zijn om deel uit te maken van de politieraad, gaan over tot 

de eedaflegging in handen van de voorzitter van het politiecollege, burgemeester Graaf Leopold 

Lippens: 

1. BEDERT Christel 

2. CAUWELS Katrien 

3. CHERLET Geert 

4. COUHYSDER Neil 

5. DE GROOTE Piet 

6. DE PLECKER Kelly 

7. DEMEYERE Kris 

8. FOCKEDEY Lut 

9. GOEMINNE Isabelle 

10. MILLECAM Jozef 

11. PATTYN Anne 

12. POTTIER Fabienne 

13. VAN CAEYZEELE Olivier 

14. VAN STEEN Katleen 

15. VANDENBUSSCHE Annie 

16. VANNESTE Els 

17. VLIETINCK Philippe 
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Art. 2 

Bovengenoemde gemeenteraadsleden worden aangesteld verklaard in hun ambt van politieraadslid. 

 

Art. 3 

Dit politieraadsbesluit wordt overgemaakt aan: 

- gemeentebestuur Knokke-Heist 

- stad Damme. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Notulen politieraad 19 december 2018 - Goedkeuring 
 

Aan de politieraad worden de notulen van de politieraad van 19 december 2018 voor goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Staande huidige vergadering geven deze notulen geen aanleiding tot opmerkingen of bezwaren. 

 

De notulen worden in overeenstemming met artikel 27/1 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) als goedgekeurd beschouwd en 

ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

4. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Politiecollegebesluit van 9 januari 2019 betreffende 'Legislatuur 2019-2024 - 

Aanstelling voorzitter politiecollege en vervanging voorzitter politiecollege bij 

afwezigheid of verhindering - Vaststelling rangorde handtekenbevoegdheid' - 

Kennisname 
 

De politieraad neemt kennis van het politiecollegebesluit van 9 januari 2019 waarbij de burgemeesters 

van Damme en Knokke-Heist beslisten om voor de legislatuur 2019-2024 de burgemeester van 

Knokke-Heist aan te stellen als voorzitter van het politiecollege. De voorzitter van het politiecollege 

zit van rechtswege de politieraad voor. 

Bij ontstentenis of verhindering van de burgemeester van Knokke-Heist wordt het voorzitterschap 

waargenomen door de burgemeester van Damme en bij diens afwezigheid of verhindering door de 

waarnemend burgemeester van Knokke-Heist. 

Deze rangorde wordt ook gehanteerd voor de handtekenbevoegdheid. 
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5. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 - Reglement van orde politieraad - Hervaststelling 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 25 tot en met 27/3; 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op artikel 87 bis; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 12 oktober 2017 betreffende ‘Legislatuur 2013-2018 – Reglement 

van orde – Hervaststelling’; 

 

Overwegende dat de politieraad een reglement van orde moet vaststellen; 

 

Overwegende dat het reglement van orde behalve de bepalingen die er op basis van de wet in 

opgenomen moeten worden, ook bijkomende maatregelen kan bevatten in verband met de werking 

van de raad; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

Bijeenroeping 

Artikel 1. 

De politieraad vergadert ten minste vier maal per jaar waarvan ten minste eenmaal per semester en zo 

dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.  

De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege. De agenda van de openbare en de 

besloten vergadering, de datum, het uur en de plaats van de vergadering worden in de 

oproepingsbrief vermeld. 

 

Wanneer een derde van de politieraadsleden of de voltallige groep van de verkozen leden van één 

gemeente het vraagt, is het politiecollege verplicht de politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door 

deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag aan het politiecollege moeten deze leden de agenda 

vermelden vergezeld van een verklarende nota. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat 

het politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement kan nakomen. 

Openbare of besloten vergadering 

Art. 2. 

De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een tweederde meerderheid van de 

aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige 

bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.  
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De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat politieraadsleden de eed afleggen. Tevens 

is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting verstrekt over 

het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de rekeningen en de 

eventueel over deze verslagen gehouden besprekingen. 

 
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt 
aan de orde is, beveelt de voorzitter onmiddellijk de behandeling in besloten vergadering. 

 

Als tijdens de openbare vergadering in het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid 

blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de 

openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. 

Termijn van oproeping 

Art. 3. 

§1. De oproeping geschiedt per elektronische post via de notuleringstoepassing Cobra@home, ten 

minste zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering. 

De dag van de vergadering is niet inbegrepen in de periode van zeven werkdagen. 

Onder werkdag wordt verstaan: elke dag van de week, behalve zaterdag en zondag, en de 

wettelijke, decretale en reglementaire feestdagen. 

 

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 

 

De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. De 

agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda wordt 

een beknopte toelichting gegeven. 

In spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken. 

 

De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor de toepassing 

van art. 9, 3e lid, van dit reglement. 

 

§2. Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp 

dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overhandigd 

worden aan de voorzitter van de politieraad of aan degene die hem vervangt. De overhandiging 

gebeurt hetzij bij brief, hetzij bij e-mailbericht, hetzij door middel van fax gericht aan de secretarie 

van de politiezone die op haar beurt de voorzitter van de politieraad of degene die hem vervangt 

van dit voorstel in kennis stelt. Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk 

document dat de politieraad kan voorlichten. Leden van het politiecollege kunnen deze 

mogelijkheid om de agenda aan te vullen niet gebruiken.  

Dit aldus gedane voorstel wordt - voor zover het niet klaarblijkelijk buiten de bevoegdheid van de 

politieraad valt - door de voorzitter, in chronologische volgorde van indienen aan de agenda 

toegevoegd. Hij licht er de politieraadsleden zo mogelijk voorafgaandelijk schriftelijk over in. 
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Informatie voor politieraadsleden en publiek n.a.v. een vergadering van de politieraad 

Art. 4. 

De administratieve zetel van de politiezone is gevestigd in het Politiecentrum, Van Steenestraat 10, 

8300 Knokke-Heist. De secretarie van de politieraad is er ondergebracht. 

 

Plaats, dag en uur van de vergadering van de politieraad en de agenda worden openbaar 

bekendgemaakt door bekendmaking op de website van de politiezone en door aanplakking aan 

volgende locaties: Politiecentrum, stadhuis Knokke, Administratief Centrum Moerkerke en stadhuis 

Damme. 

Voor deze aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping 

van de politieraad. 

 

De agenda en de openbare punten van de toelichtingsnota worden tevens bezorgd aan de lokale 

perscorrespondenten en de geïnteresseerde inwoners van de politiezone die erom verzoeken. 

 

Eenieder die de vergadering van de politieraad bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de besluitenlijst 

(met de toelichting bij de openbare punten) overhandigd. 

 

Binnen een termijn van twintig dagen na de vergadering van de politieraad wordt een lijst met een 

beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het publiek. Deze 

inzagemogelijkheid wordt gedurende tenminste 10 dagen door aanplakking bekendgemaakt aan het 

Politiecentrum en door publicatie op de website van de politiezone. 

 

Aan de beslissingen van de politieraad kan verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze 

beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in elk geschreven, digitaal of audio-visueel medium 

dat het politiecollege opportuun acht.  

 

Zodra de besluiten uit de notulen zijn goedgekeurd en ondertekend worden ze op de website van de 

politiezone geplaatst, met uitzondering van de punten die achter gesloten deuren werden behandeld. 

 

Art. 5. 

§1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota’s, de feitelijke 

gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de 

agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping digitaal ter beschikking 

gesteld van de politieraadsleden via de notuleringstoepassing Cobra@home. 

 

§2. Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad moet 

beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het 

politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het 

ontwerp van begrotingswijziging of van de rekeningen per elektronische post via de 

notuleringstoepassing Cobra@home. 

Op eenvoudig verzoek van het politieraadslid (eenmalig voor de legislatuur) worden voormelde 

documenten in papieren versie overgemaakt aan het politieraadslid. 
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Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van 

de politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn 

definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het 

ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag. 

 

Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. Bovendien 

geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid van de 

politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de politiezaken, alsook 

alle nuttige gegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van 

het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen 

betrekking hebben.  

 

Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het 

verslag. 

 

§ 3 Aan de politieraadsleden kan tijdens de diensturen op hun verzoek, door de korpschef of de door 

hem aangewezen medewerkers, technische inlichtingen worden verstrekt ter verduidelijking van 

de feitelijke gegevens die in de onder in § 1 en §2 bedoelde dossiers voorkomen en van het verloop 

van de procedure. 

 

§ 4 Elk lid heeft het recht bij elk onderwerp amendementen of subamendementen in te dienen. Deze 

moeten schriftelijk hetzij bij brief, hetzij via een digitaal kanaal, hetzij door middel van fax aan de 

voorzitter worden overhandigd. 

Recht van inzage 

Art. 6. 

§ 1 Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de politieraadsleden 

worden onttrokken. 

 

§ 2 Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de gewone kantooruren van de 

secretarie van de politiezone: 

 de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone; 

 de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone; 

 de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de politiezone; 

 de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad; 

 de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft 

die aan het inzagerecht onderworpen zijn.  

 

§ 3 Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6 § 2 hebben de politieraadsleden het 

recht tijdens de diensturen andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het 

bestuur van de politiezone. Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden 

deze andere documenten kunnen raadplegen. 
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Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of 

akten betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het 

politiecollege schriftelijk (hetzij bij brief, hetzij via een digitaal kanaal, hetzij door middel van een 

fax) mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 

Aan de politieraadsleden wordt uiterlijk binnen tien werkdagen na de ontvangst van de aanvraag 

meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 

 

Het politieraadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week 

volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien 

van inzage. 

 

§ 4 De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het 

bestuur van de politiezone voor zover zij hierdoor de goede werking van de politiedienst niet 

belemmeren. 

De politieraadsleden doen een schriftelijke aanvraag (hetzij bij brief, hetzij via een digitaal kanaal, 

hetzij door middel van fax) tot het afleveren van een afschrift. 

 

De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift 

moet uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken politieraadslid 

worden meegedeeld. 

 

§ 5 De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken. 

 

Om het politiecollege en de korpschef in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te 

organiseren, delen de politieraadsleden minstens tien werkdagen vooraf schriftelijk (hetzij bij 

brief, hetzij via een digitaal kanaal, hetzij door middel van fax) mee aan het politiecollege, of de 

korpschef welke dienst zij willen bezoeken en op welke dag en uur. Tijdens het bezoek aan een 

dienst van het lokaal politiekorps moeten de politieraadsleden passief optreden. Zij worden 

vergezeld van de korpschef of de door hem aangewezen medewerker. 

Recht om vragen te stellen 

Art. 7. 

De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke vragen te 

stellen. 

 

Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de maand 

schriftelijk geantwoord of wordt minstens een stand van zaken meegedeeld. De gestelde vragen en 

verstrekte antwoorden worden ter kennisgeving aan de politieraad meegedeeld. 

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden in de 

commissievergadering mondelinge vragen stellen over zonale aangelegenheden, die niet op de 

agenda van de politieraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende 

zitting geantwoord. 
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Quorum 

Art. 8.  

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de aanwezigheidslijst. Bij 

het einde van de vergadering wordt deze lijst door de voorzitter getekend en afgesloten. 

De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen vermeld. 

 

Art. 9. 

De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de zittinghebbende leden 

aanwezig is. 

 

De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is 

opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 

beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen. 

 

De tweede en derde oproeping moeten geschieden in overeenstemming met de voorschriften van de 

artikelen 3 § 1 en 5 § 1, en er moet vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde 

maal geschiedt. Bovendien moeten de volgende bepalingen woordelijk in de oproeping worden 

overgenomen: 

“De politieraad kan geen besluit nemen, indien niet de meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig is. 

De raad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na 

een derde een laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten 

over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.” 

Wijze van vergaderen 

Art. 10. 

De voorzitter van het politiecollege of hij die hem vervangt zit de politieraad voor.  

 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.  

 

Bij het openen van de vergadering wordt melding gemaakt van de notulen van de vorige vergadering 

en de goedkeuring ervan gevraagd. 

 

Art. 11. 

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om 

geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

Indien echter een kwartier nà het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te 

kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 

 

Art. 12. 

De notulen van de vorige vergadering worden, zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering, ter 

beschikking gesteld van de politieraadsleden via de notuleringstoepassing Cobra@home. 

 

In spoedeisende gevallen worden de notulen samen met de agenda ter inzage gelegd. 
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Er wordt geen lezing gedaan van de notulen van de vorige vergadering. 

 

Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen. 

Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens de vergadering of 

uiterlijk tijdens de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in 

overeenstemming is met de beslissing van de politieraad. 

Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen 

goedgekeurd. De goedgekeurde notulen worden binnen de maand ondertekend door de voorzitter en 

de secretaris van de politieraad. 

In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan ze beslissen om 

opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

 

Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk tijdens de 

vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend. 

 

Art. 13. 

De vergadering vat de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daarin 

bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist. 

 

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 

spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 

 

Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door de minstens twee derden van de aanwezige 

leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld. 

 

De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de 

raad aanbelangen. 

 

Art. 14. 

§1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te 

komen over het voorstel. 

 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen van de politieraadsleden. 

 

Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad 

wanneer ze aan het woord komen. 

 

De korpschef is gemachtigd hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van een politieraadslid en 

met instemming van de voorzitter technische toelichting te geven bij de agendapunten. 

 

Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, 

tenzij de voorzitter er anders over beslist. 

 

§2. Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het 

reglement of voor een terugroeping tot de orde. 



Notulen politieraad van 21/02/2019 

 

11 

 

Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, 

kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een 

eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de 

voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht 

aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 

 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en 

die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 

 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de 

orde te verstoren. 

 

Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt 

voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 

 

Art. 15. 

De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter 

stemming gelegd. 

 

Art. 16. 

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de politieraadsvergadering. Van de 

handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 

 

Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid 

dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de 

terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

 

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het 

gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de 

vergadering zal schorsen of sluiten. 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De politieraadsleden moeten 

dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

 

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

 
Art. 17. 

De voorzitter behoudt zich het recht voor om de registratie van klank en/of beelden door om het even 

welk apparaat te verbieden. 

 

Art. 18. 

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek voorbehouden 

plaats iedere persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of 

op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt. 
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De voorzitter kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn 

verwijzing naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond 

oplevert. 

 

Art. 19.  

§1. Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de 

vergadering zich moet uitspreken. 

 

§2. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. 

Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de 

uitgebrachte stemmen, onthoudingen (= blanco en/of ongeldig) niet meegerekend. Bij staking van 

stemmen is het voorstel verworpen. 

 

§3.  Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem. 

 

§4. In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de 

begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit 

de politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij 

vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die 

groep gelijk verdeeld. 

 

§5. De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel. 

Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van 

artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten 

die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. 

In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel of de 

artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de stemming over het 

geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst 

te stemmen, en op de artikelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 

Verbodsbepalingen om deel te nemen aan de beraadslagingen van de politieraad 

Art. 20. 

Het is elk politieraadslid en leden van het politiecollege verboden: 

1. aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een beraadslaging of een besluit over zaken waarbij hij 

een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, of 

waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk of rechtstreeks 

belang hebben. Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit 

verbod slechts ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad; 

2. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst; heffing van rechten, levering of 

aanbesteding ten behoeve van de politiezone; 

3. als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de politiezone 

ingesteld. Het is hem verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de politiezone te 

pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak; 

4. op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken; 
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5. op te treden als afgevaardigde of technicus van een vakbond in een onderhandelings- of 

overlegcomité van de politiezone. 

 

De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing op de korpschef en op de secretaris van de 

politiezone. 

Wijze van stemmen  

Art. 21. 

§1. De politieraadsleden stemmen mondeling, behalve bij voordrachten van kandidaten, benoemingen 

en terbeschikkingstellingen waar er geheime stemming plaatsvindt. 

§2. Er wordt mondeling gestemd op voorstel van de voorzitter of telkens wanneer een politieraadslid 

hierom verzoekt. 

 

Art. 22. 

1. Behalve voor de gevallen hierna in artikel 23 vermeld brengen de politieraadsleden welke aan de 

stemming deelnemen, hun stem mondeling uit door 'ja', 'neen' of 'onthouding'. 

Elke andere uiting wordt met onthouding gelijkgesteld. 

2. De politieraadsleden stemmen in de volgorde van de naamafroeping door de secretaris gehouden. 

Vooreerst wordt de naam van het lid van het politiecollege dat niet als voorzitter optreedt en 

daarna de namen van de raadsleden in alfabetische volgorde afgeroepen. De voorzitter stemt het 

laatst. 

3. De stemmen worden door de voorzitter geteld die tevens de uitslag van de stemming bekend 

maakt. 

 

Art. 23. 

Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van kandidaten, 

benoeming en terbeschikkingstelling. 

De stembriefjes worden vooraf klaargemaakt en wel zodanig dat de uitgebrachte stemmen niet voor 

identificatie vatbaar zijn. 

 

De leden brengen hun stem uit bij middel van het ter beschikking gesteld schrijfmaterieel. 

 

De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven 

van een blanco-stembriefje. 

 

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee 

jongste politieraadsleden (één uit Knokke-Heist en één uit Damme), tenzij de wet het anders voorziet. 

 

Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 

 

Art. 24. 

Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal 

niet overeen met het aantal politieraadsleden die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden 

de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
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Art. 25. 

Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste, volstrekte meerderheid niet 

is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste 

stemmen hebben behaald. 

 

Indien bij de eerste stemming twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, 

komt onder hen de kandidaat met de hoogste dienstanciënniteit in aanmerking voor herstemming. 

 

De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen. 

 

Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de voorkeur. 

 

De stembriefjes worden gedurende vier maanden bewaard door het secretariaat van de politieraad. 

Notulen 

Art. 26. 

De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg 

dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen heeft.  

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Als er een mondelinge stemming plaats 

had, vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of 

zich onthield. 

 

Een politieraadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. 

Commissievergadering 

Art. 27. 

De commissievergadering, die als taak heeft de besprekingen in de raadszittingen voor te bereiden en 

het algemene beleid van de politiezone te bespreken of omstandige technische toelichtingen te horen, 

vergadert met gesloten deuren. 

 

Art. 28. 

De commissievergadering wordt samengeroepen door het politiecollege.  

 

Art. 29. 

De commissievergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de politieraad of door degene 

die hem vervangt en kan geldig vergaderen, welk ook het getal van de aanwezige leden is. Zij heeft 

geen beslissingsrecht maar kan advies uitbrengen over de voorstellen die worden voorgelegd. 

 

Het ambt van secretaris van de commissievergadering wordt waargenomen door de secretaris van de 

politieraad of door een lid van het lokale politiekorps door het politiecollege aangewezen op voorstel 

van de korpschef. 

 

Een commissievergadering kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen. 
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Vooraleer aan de vergadering deel te nemen en in zoverre die niet gecombineerd wordt met de 

vergadering van de politieraad, tekenen de leden van de commissievergadering een 

aanwezigheidslijst, die aan de secretaris van de politieraad wordt bezorgd. 

Presentiegeld 

Art. 30. 

Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld verleend voor 

elke vergadering van de politieraad en van de commissievergadering waarop zij aanwezig zijn. 

 

Er kan echter geen tweemaal presentiegeld worden verleend op eenzelfde dag. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

6. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 - Stemverhouding in politiecollege en politieraad - 

Hervaststelling 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 24, derde lid, 26 en 40; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal 

stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege, in het bijzonder op artikel 1; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001 betreffende de berekeningswijze van 

het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels betreffende de berekening 

en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeentenpolitiezone, zoals 

gewijzigd door de koninklijke besluiten van 29 juni 2008, 8 maart 2009 en 18 december 2012, in het 

bijzonder op artikel 3, lid 3; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 30 januari 2013 betreffende de hervaststelling van de 

stemverhouding in politiecollege en politieraad in overeenstemming met de artikelen 24, 25 en 26 van 

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

twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 25 april 2018 betreffende vaststelling van de rekening 2017; 

goedgekeurd bij besluit van 13 november 2018 door de gouverneur in het kader van het specifiek 

toezicht; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meergemeentenzone; 
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Overwegende dat de leden van de politieraad over één stem beschikken, behalve wanneer het een 

stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de 

jaarrekeningen waarbij elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over 

evenveel stemmen beschikt als waarover de burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, 

beschikt in het politiecollege; 

 

Overwegende dat desgevallend deze stemmen gelijk worden verdeeld onder de leden van de groep 

vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone; 

 

Overwegende dat in het politiecollege elke burgemeester beschikt over een aantal stemmen naar 

evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentenzone inbrengt; 

 

Overwegende dat sinds 1 januari 2005 de stemmenverdeling in het politiecollege gebaseerd is op de 

bijdrage van de gemeente aan de meergemeentenzone (minimum politiedotatie) zoals vermeld in de 

laatst door de toezichthoudende overheid goedgekeurde jaarrekening; 

 

Overwegende dat de stemverhouding van 91/9 zoals bepaald in het politieraadsbesluit van 27 februari 

2008 nà de berekening van de stemverhouding in het politiecollege op basis van de laatst vastgestelde 

en goedgekeurde politierekening 2017 niet wijzigde; 

 

Overwegende dat voor de berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad de 

minimale politiedotatie van de gemeente vermenigvuldigd wordt met 100 en wordt gedeeld door de 

som van de politiedotaties van alle gemeenten die tot de politiezone behoren; 

 

Overwegende dat bij de vaststelling van de minimum politiedotatie geen rekening wordt gehouden 

met de eventuele verhoging van de bijdrage van één gemeente, een zgn. aanvullende dotatie zoals 

bepaald in artikel 40,4° lid WGP, in de begroting van de meergemeentenzone; 

 

Overwegende dat de bijdrage van de gemeente Knokke-Heist in de laatst door de toezichthoudende 

overheid goedgekeurde jaarrekening van 2017 993.139,00 euro bedroeg; 

 

Overwegende dat de bijdrage van de stad Damme in de laatst door de toezichthoudende overheid 

goedkeurde jaarrekening van 2017 10.090.999,00 euro bedroeg; 

 

Overwegende dat bovenstaande berekening het volgende resultaat geeft voor de politiezone 

Damme/Knokke-Heist: 

 

Gemeente Laatst 

goedgekeurde 

jaarrekening 

Minimumpolitiedotatie Quotiënt 

berekening 

Aantal 

stemmen 

burgemeester 

Damme 2017 993.139, 00 euro 8,96 % 9 % 

Knokke-Heist 2017 10.090.999,00 euro 91,04 % 91 % 

Totaal  11.084.138 euro 100 % 100 % 

 

Overwegende dat de stemverhouding opnieuw moet worden vastgesteld; 
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Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over één stem. 

 

Art. 2. 

De verhouding van het aantal stemmen in het politiecollege en van het aantal stemmen in de 

politieraad voor de beslissingen over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de 

jaarrekeningen (artikel 26 WGP) wordt als volgt vastgesteld: 

 

Gemeente Aantal stemmen 

per groep vertegenwoordigers 

Aantal stemmen 

per raadslid 

Damme 9% 1,8 

Knokke-Heist 91 % 6,5 

Totaal 100 %  

 

Art. 2. 

Het besluit van de politieraad van 30 januari 2013 houdende de hervaststelling van de 

stemverhouding van het politiecollege en de politieraad in overeenstemming met de artikelen 24 en 26 

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

twee niveaus, wordt opgeheven. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 - Presentiegelden voor de leden van de politieraad - 

Hervaststelling 
De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op de artikelen 12, 20ter §2 en 22; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 1989 houdende koppeling van sommige uitgaven in 

de overheidssector aan een nieuwe Spilindex; 

 

Gelet op het  politieraadsbesluit van 30 januari 2013 betreffende ‘Kabinet van de korpschef – 

Legislatuur 2013-2018 – Presentiegelden voor de leden van de politieraad – Hervaststelling’; 

 

Gelet op de nota van 30 november 2018 (SSGPI-RIO/2018/1147) van het Sociaal Secretariaat van de 

Geïntegreerde Politie (SSGPI) betreffende de berekening van de presentiegelden door het SSGPI – 

verkiezing en installatie van nieuwe politieraden van de meergemeentenpolitiezones; 
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Overwegende dat het bedrag van het presentiegeld minimum 37,18 euro bedraagt en maximum 

121,95 euro, en onderworpen is aan de geldende regeling van de koppeling aan het indexcijfer; 

 

Overwegende dat deze uitgave jaarlijks wordt voorzien op artikel 330/111-22 van de begroting; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

Het presentiegeld van de onbezoldigde politieraadsleden wordt vanaf de installatievergadering van 

de politieraad voor de legislatuur 2019-2024 vastgesteld op 121,95 euro per bijgewoonde 

raadsvergadering. Dit bedrag wordt nog gekoppeld aan de index. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 - Overeenkomst met Sociaal Secretariaat van de 

Geïntegreerde politie (SSGPI) voor de berekening van de presentiegelden van de 

politieraadsleden - Goedkeuring 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 12, 20 ter en 22; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 

december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad; B.S. 

12 november 2018; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 van de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een 

meergemeentenzone; 

 

Gelet op de nota van 30 november 2018 van het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde politie 

(SSGPI-RIO-2018/1147) over de berekening van de presentiegelden door het Sociaal Secretariaat van 

de Geïntegreerde Politie (SSGPI) – verkiezing en installatie van nieuwe politieraden van de 

meergemeentenpolitiezones; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 30 januari 2013 houdende de overeenkomst met het SSGPI voor 

de berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden (legislatuur 2013-2018); 

 

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, en de daaruit voortvloeiende verkiezing 

van nieuwe politieraadsleden; 
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Overwegende dat de overeenkomst met het SSGPI voor de berekening van de presentiegelden zoals 

vastgesteld bij politieraadsbesluit van 30 januari 2013 bij de installatie van een nieuwe politieraad, na 

de gemeenteraadsverkiezingen, automatisch eindigt; 

 

Overwegende dat de meergemeentenzones voor de berekening van presentiegelden kunnen opteren 

om een beroep te doen op het SSGPI of de berekeningen zelf kunnen uitvoeren; 

 

Overwegende dat de nieuwe politieraad, indien gewenst, een nieuwe overeenkomst met het SSGPI 

kan afsluiten; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De politieraad van de politiezone Damme/Knokke-Heist (5446) wenst voor de berekening en aangifte 

van de presentiegelden van de politieraadsleden voor de legislatuur 2019-2024 een beroep te doen op 

het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) en keurt hiervoor de hierbijgevoegde 

overeenkomst goed. 

 

Art. 2. 

Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de installatievergadering van de politieraad voor de 

legislatuur 2019-2024. 

 

Art. 3. 

Na iedere politieraad wordt een formulier L-126 voor de uitbetaling van de presentiegelden van de 

politieraadsleden aan het SSGPI overgemaakt. 

 

Art. 4. 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- de bijzondere rekenplichtige 

- satelliet West van het SSGPI 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

 

 Ons bekend om gevoegd te worden bij het 

politieraadsbesluit van 21 februari 2019 

 

Overeenkomst met het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) 

voor de berekening van de presentiegelden van de politieraadsleden 

 

Tussen  

Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie, Kroonlaan 145 A, 1050 Brussel, hierna het SSGPI 

genoemd, 

 

en  
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de politiezone Damme/Knokke-Heist (5446), hierna “de zone” genoemd, 

 

wordt uiteengezet en overeengekomen wat volgt: 

 

De politieraad vraagt het SSGPI de administratieve formaliteiten te berekenen en te verwerken 

betreffende de presentiegelden voor de leden van de politieraad vanaf de installatie van de 

politieraad, onder de volgende voorwaarden: 

 

1. SSGPI verbindt zich ertoe te zorgen voor de berekeningen en formaliteiten betreffende de 

presentiegelden van de leden van de politieraad en dit vanaf de installatie van de politieraad; 

2. SSGPI zal instaan voor de berekening van de presentiegelden van alle leden van de politieraad 

van de zone; 

3. De politiezone roept geen prioriteit in voor wat betreft de uitvoering van de wettelijke taken van 

SSGPI in verband met de personeelsleden van de politiediensten; 

4. De zone verbindt zich ertoe, SSGPI de nodige gegevens over te maken om de presentiegelden te 

kunnen berekenen en de fiscale fiche te kunnen opstellen (op basis van de forfaitaire berekening; 

d.w.z. naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en bankrekening waarop de betaling moet 

worden uitgevoerd,..). De niet-naleving van deze verplichtingen geeft het SSGPI het recht om, 

mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 2 maanden, de overeenkomst te beëindigen. 

Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst heeft een beperkte duur. Ze eindigt in ieder geval bij de installatie van een nieuwe 

politieraad, gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe politieraad kan op haar beurt een 

nieuwe overeenkomst sluiten met SSGPI. 

 

Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen 

te hebben. 

 

Knokke-Heist op 21 februari 2019 

 

 

Voor de politiezone Damme/Knokke-Heist: 

 

 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

Graaf Leopold LIPPENS 

Burgemeester Knokke-Heist 

Voorzitter politiecollege 

 

 

 

Voor akkoord door het SSGPI: 
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9. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 - Bevoegdheid voor het aanwijzen en benoemen van 

bepaalde personeelsleden van de lokale politie - Delegatie van de politieraad naar 

het politiecollege voor de duur van de legislatuur - Goedkeuring 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder op de artikelen 48, 53, 54, 56 en 86,3°; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 17 april 2014 betreffende ‘Bevoegdheid voor het aanwijzen en 

benoemen van bepaalde personeelsleden van de lokale politie – Delegatie van de politieraad naar het 

politiecollege voor de duur van de lopende legislatuur (2013-2018) – Goedkeuring; 

 

Overwegende dat de politieraad per (lopende) legislatuur de bevoegdheid voor het aanwijzen en 

benoemen van de personeelsleden bedoeld in artikel 56 WGP, m.n. de meeste personeelsleden van het 

operationeel kader en het CALog-kader kan delegeren aan het politiecollege; 

 

Overwegende dat bovenvermelde delegatie echter uitgesloten is, en de politieraad dus bevoegd blijft, 

in de volgende gevallen: 

1. de aanwijzing en benoeming van kandidaten wanneer het politiecollege wil afwijken van de 

voorgestelde rangorde na een selectieprocedure 

2. de gemotiveerde voordracht door de politieraad, onder de door een selectiecommissie geschikt 

bevonden kandidaten, van hogere officieren van de lokale politie (korpschef en 

hoofdcommissarissen van politie) waarna ze door de Koning worden benoemd (art. 53 WGP) 

3. de aanwijzing en benoeming van andere officieren (commissarissen van politie) van de lokale 

politie die door een selectiecommissie geschikt zijn bevonden (art. 54 WGP) 

4. de aanduiding van de politiesecretaris en de bijzondere rekenplichtige; 

 

Overwegende dat er in de politiezone slechts een vijftal politieraden per jaar worden georganiseerd 

waardoor de doorlooptijd van een mobiliteitsdossier tot aan de benoemingsbeslissing, lang kan duren: 

 

Overwegende dat het politiecollege echter, verschillende keren per maand vergadert en dus, binnen 

de grenzen van de delegatie, veel sneller dergelijke beslissingen kan nemen; 

 

Overwegende dat het in het belang is van de kandidaten én van de goede werking van het korps om 

snel uitsluitsel te hebben over de aanwijzing; 

 

Op voorstel van het politiecollege 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel. 

De politieraad delegeert voor legislatuur 2019-2024 de bevoegdheid voor het aanwijzen en benoemen 

van de personeelsleden bedoeld in artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, naar het politiecollege. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

10. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 - Delegatie van de bevoegdheid van de politieraad aan het 

politiecollege in het kader van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van 

het operationeel kader zoals bepaald in het koninklijk besluit van 9 november 

2015 - Goedkeuring 
De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten (RPPol), in het bijzonder op de artikelen VI.II.85, VI.II.86, tweede lid, VI.II.88, 

derde lid, VI.II.89, eerste lid, VI.II 93 tot  VI.II.103; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2015 houdende bepalingen inzake het 

eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie 

(B.S. 25 november 2015); 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 85 van 22 februari 2016 betreffende het 

eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde 

politie; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 16 december 2015 betreffende ‘Kabinet van de korpschef – 

Legislatuur 2013-2018 – Delegatie van de bevoegdheid van de politieraad aan het politiecollege in het  

kader van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader zoals bepaald in 

het koninklijk besluit van 9 november 2015 – Goedkeuring’; 

 

Overwegende dat de politieraad de bevoegdheid voor de nominatieve samenstelling van de 

eindeloopbaancommissie, het toekennen van een aangepaste betrekking in het kader van het 

eindeloopbaanregime en het toekennen van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 

het operationeel personeel zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 9 november 2015 kan delegeren 

aan het politiecollege; 

 

Overwegende dat er in de politiezone slechts een vijftal politieraden per jaar worden georganiseerd 

waardoor de doorlooptijd van een dossier in het kader van het eindeloopregime administratief 

minder vlot kan worden afgewerkt; 
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Overwegende dat het politiecollege echter, verschillende keren per maand vergadert en dus, binnen 

de grenzen van de delegatie, veel sneller dergelijke beslissingen kan nemen; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De politieraad delegeert voor de lopende legislatuur (2019-2024) de bevoegdheid voor de nominatieve 

samenstelling van de eindeloopbaancommissie, het toekennen van een aangepaste betrekking in het 

kader van het eindeloopbaanregime en het toekennen van de non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering van het operationeel personeel zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 9 november 

2015, naar het politiecollege. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

11. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2018 - Goedkeuring door de 

gouverneur in het kader van het specifiek bijzonder administratief toezicht - 

Kennisname 
 

De politieraad stelde op 18 oktober 2018 de begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2018 vast. 

 

De politieraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van 30 november 2018 waarbij deze 

begrotingswijziging in het kader van het specifiek bijzonder toezicht wordt goedgekeurd. 

 

12. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Begroting van het dienstjaar 2019 - Goedkeuring door de gouverneur in het kader 

van het specifiek bijzonder toezicht - Kennisname 
 

De politieraad stelde op 18 oktober 2018 de begroting van het dienstjaar 2019 vast. 

 

De politieraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van 11 december 2018 waarbij deze 

begroting en de daarin opgenomen gemeentelijke dotaties in het kader van het specifiek bijzonder 

toezicht worden goedgekeurd. 

 

13. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Opsporing - Dienst Lokale Recherche - Openverklaring van 1 voltijdse 

betrekking van inspecteur van politie (rechercheur) via de wervingsreserve van 

mobiliteit 2018-05 
 

De politieraad in openbare zitting, 
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Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten, in het bijzonder artikel VI.II.15 betreffende de procedurevoorschriften; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.21 en VI.II.22 over de wijze van selectie; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten, in het bijzonder de artikels VI.II.61 en VI.II.62 over de samenstelling van de 

selectiecommissie; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2001 over de vaststelling van de personeelsformatie 

en het effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal 

politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist en de latere aanvullingen en wijzigingen in de 

politieraad van 10 oktober 2002, 12 juni 2003, 29 oktober 2008, 10 december 2009, 8 december 2011, 14 

juni 2012, 24 juni 2014, 10 december 2014 en 9 februari 2017; 

 

Gelet op de brief van 28 februari 2017 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van het 

politieraadsbesluit van 9 februari 2017 wijziging (nr. 8) van de personeelsformatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de 

politiezone Damme/Knokke-Heist en de toekenning van een klassebepaling aan de niveau A-functies, 

in het kader van het specifiek bijzonder toezicht; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 18 oktober 2018 betreffende de openverklaring van 1 voltijdse 

betrekkingen van inspecteur van politie (rechercheur) bij de Directie Opsporing, Dienst Lokale 

Recherche via mobiliteit 2018-05; 

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 06 februari 2019 betreffende de aanwijzing en benoeming van 

Romy VERLEYE als inspecteur van politie (rechercheur) met ingang vanaf 01 maart 2019; 

 

Overwegende dat er nog aantal andere sterke kandidaten ook geschikt werden bevonden; 

 

Overwegende dat die aantal kandidaten van rechtswege op de wervingsreserve (volgens rangorde) 

staan voor inspecteur van politie (rechercheur)  via de mobiliteitsprocedure 2018_05; 

 

Overwegende dat de wervingsreserve geldt tot de publicatie van de tweede daaropvolgende 

mobiliteitscyclus, nl. 2019-02 

 

Overwegende dat deze reserve enkel kan worden gebruikt voor een bijkomende benoeming binnen 

dezelfde functionaliteit; 

 

Overwegende dat de Directie Opsporing – Dienst Lokale Recherche in de nabije toekomst te maken 

zal krijgen met aanvragen tot Non Activiteit Voorafgaand aan de Pensionering (NAVAP) en/of 

pensioneringen; 
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Overwegende dat enkele inspecteurs van politie van de Directie Opsporing – Dienst Lokale Recherche 

hebben aangegeven deel te nemen aan het promotie examen tot hoofdinspecteur van politie;  

 

 

Overwegende dat de politieraad daarom 1 bijkomende betrekking voor inspecteur van politie 

(rechercheur) bij de Directie Opsporing – Dienst Lokale Recherche wil openverklaren, en die wil 

invullen met kandidaten uit de wervingsreserve van de mobiliteitscyclus 2018-05, nu er een sterk 

aanbod van geschikte kandidaten beschikbaar is; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

Enig artikel 

1 voltijdse betrekking van voltijds inspecteur van politie (rechercheur) bij de Directie Opsporing – 

Dienst Lokale Recherche worden vacant verklaard via wervingsreserve van mobiliteit 2018-05. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

14. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Financieel Beheer: 

Proces-verbaal van het driemaandelijks onderzoek van de kas van de bijzondere 

rekenplichtige - 3de kwartaal van het dienstjaar 2018 - Kennisname 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op artikel 34; (nazien) 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder op artikel 131, §1; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie (ARPC), in het bijzonder op artikel 74; 

 

Gelet op het proces-verbaal van 30 september 2018 van het onderzoek van de kastoestand op 30 

september 2018; 

 

NEEMT AKTE: 

Enig artikel. 

Van het proces-verbaal van 30 september 2018 van het onderzoek van de kastoestand van 30 

september 2018, waaruit een verantwoord vermogen van drie miljoen 

driehonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdnegenendertig euro en éénennegentig eurocent, 

3.375.739,91 euro blijkt. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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15. - Directie Financiën & Logistiek - Financieel beheer: 

Overheidsopdrachten – Statische bewaking op het strand in 2019 via afname van 

het raamcontract LPA/2017/295 van de lokale politie Antwerpen – Vaststelling 

voorwaarden en wijze van gunnen en gunning 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 33;  

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op het artikel 234; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a 

(Waarde ligt lager dan de drempel - Perceel met een 'klein' bedrag), en inzonderheid artikels 2, 6° en 

47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 

organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het raamcontract ‘LPA/2017/295 van de lokale politie Antwerpen’dat gegund is aan Securitas 

NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Brussel (Neder-over–Heembeek); 

 

Overwegende dat de geïntegreerde politie, dus ook de politiezone Damme/Knokke-Heist, als klant 

van het raamcontract LPA/2017/295 van de lokale politie Antwerpen, diensten en producten van 

private veiligheid kan afnemen bij Securitas NV, zoals statische bewakingsopdrachten op het strand; 

 

Overwegende dat de politiezone Damme/Knokke-Heist de komende tijd de mogelijkheden wil 

onderzoeken van samenwerking met de private veiligheidssector, en die diensten en producten 

eventueel via dit raamcontract wil afnemen; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 februari 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Statische bewaking op het strand in 2019 via afname van het raamcontract 

LPA/2017/295 van de lokale politie Antwerpen” tegen een initieel geraamd bedrag van € 94.855,96 

excl. btw of € 114.775,71 incl. btw; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 

330/124-06 van de gewone dienst; 

 

Overwegende dat de financiering zal gebeuren via een aanvullende gemeentelijke dotatie van de 

gemeente Knokke-Heist op artikel 33053/485-48; 

 

Gelet op de offerte ‘Politie Damme/Knokke-Heist. LPA/2017/295. Beveiliging en onthaalwerking’ van 

31 januari 2019 (met ref. BE-201901-001125) van Securitas NV; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

De politieraad gaat principieel akkoord om de mogelijkheden te onderzoeken van samenwerking met 

de private veiligheidssector, en om die diensten en producten via het raamcontract LPA/2017/295 van 

de lokale politie Antwerpen, en voor de geldigheidsduur ervan, af te nemen bij Securitas NV, Sint-

Lendriksborre 3 Font Saint-Landry te 1120 Brussel (Neder-over Heembeek). 

 

Artikel 2. 

Goedkeuring wordt verleend aan de voorwaarden en wijze van gunnen van de opdracht “Statische 

bewaking op het strand in 2019 via afname van het raamcontract LPA/2017/295 van de lokale politie 

Antwerpen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek opgesteld door de 

lokale politie Antwerpen en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 94.855,96 excl. btw of € 114.775,71 incl. 21% btw. 

 

Artikel 3. 

Bovengenoemde opdracht van statische bewaking op het strand wordt gegund via afname van de 

raamovereenkomst LPA/2017/295 van de lokale politie Antwerpen, bij de firma Securitas, Sint-

Lendriksborre 3 Font Saint-Landry te 1120 Brussel (Neder-over Heembeek), tegen het nagerekende 

bedrag van € 94.855,96 excl. btw of € 114.775,71 incl. 21% btw. 

 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/124-06 van de 

gewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

16. - Directie Financiën & Logistiek - Logistiek beheer: 

Overheidsopdrachten - Operationele leasing van één voertuig voor de dienst 

Logistiek beheer voor een periode van vijf jaar -  Voorwaarden en wijze van 

gunnen - Vaststelling 
 

De politieraad in openbare zitting, 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 33;  

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op het artikel 234; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de 

goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet), en inzonderheid artikels 2, 

6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 februari 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Operationele leasing van één voertuig voor de dienst logistiek beheer voor een 

periode van vijf jaar” tegen een initieel geraamd bedrag van € 31.404,96 excl. btw of € 38.000,00 incl. 

21% btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/03 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 

 

Overwegende dat voor deze opdracht uit het raamcontract kan worden afgenomen met bestek 

nummer FORCMS-VUV-101; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd € 31.404,96 excl. btw of € 38.000,00 

incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot 

offerte op 22 februari 2019 te verzenden; 

 

Overwegende dat 22 maart 2019 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen 

van de offertes; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 

330/127-12 van de gewone dienst en zal voor volgende jaren moeten worden voorzien; 
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Overwegende dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/03 en de raming voor de opdracht 

“Operationele leasing van één voertuig voor de dienst logistiek beheer voor een periode van vijf jaar”, 

opgesteld door de dienst logistiek beheer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 

raming bedraagt € 31.404,96 excl. btw of € 38.000,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- CIACFLEET bvba, BRUSSELSESTEENWEG 506 te 9050 Ledeberg; 

- J & T AUTOLEASE NV, Noordersingel  19 te 2140 Antwerpen (Borgerhout); 

- BELFIUS AUTO LEASE NV, Rogierplein 11 te 1210 Sint-Joost-ten-Noode. 

 

Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/127-12 van de 

gewone dienst en zal voor de volgende jaren worden voorzien. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

17. - Directie Financiën & Logistiek - Dienst Logistiek Beheer: 

Overheidsopdrachten - Aankoop van 3 politievoertuigen voor de hondenpolitie - 

Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 33;  

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op het artikel 234; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

en latere wijzigingen; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° (de 

geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 februari 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Aankoop van 3 politievoertuigen voor de hondenpolitie” tegen een initieel geraamd 

bedrag van € 220.000,00 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/04 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 181.818,18 excl. btw of 

€ 220.000,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het budget van 2019 bij de 

eerstvolgende budgetwijziging, op artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst en dat de 

financiering gebeurt met een voorafname op het boni ; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/04 en de raming voor de opdracht “Aankoop 

van 3 politievoertuigen voor de hondenpolitie”, opgesteld door de dienst logistiek beheer. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 181.818,18 excl. btw of 

€ 220.000,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 

met voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3. 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

Artikel 4. 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het budget van 2019 bij de 

eerstvolgende budgetwijziging, op artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst en dat de 

financiering gebeurt met een voorafname op het boni. 
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Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

18. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel:  Eedaflegging 
 

V1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Varia 
 

GEHEIME ZITTING 

19. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Legislatuur 2019-2024 - Samenstelling beheersorganen van de West-Vlaamse 

Politieschool vzw - Mandaten politiezone Damme/Knokke-Heist - Aanstelling 
 

De politieraad in geheime zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de West-Vlaamse Politieschool zoals goedgekeurd door de 

raad van bestuur en de algemene vergadering van 9 februari 2006, in het bijzonder op artikel 1; 

 

Gelet op de nieuwe statuten van de West-Vlaamse Politieschool zoals opgesteld in de algemene 

vergadering van 20 april 2010; 

 

Gelet op het politieraadsbesluit van 9 oktober 2014 betreffende ‘Kabinet van de korpschef – 

Samenstelling van de algemene vergadering van de West-Vlaamse Politieschool vzw – Mandaten 

politiezone Damme/Knokke-Heist – Aanstelling – Wijziging politieraadsbesluit van 30 januari 2013’; 

 

Gelet op de brief van 21 december 2018 waarbij de West-Vlaamse Politieschool (WPS) vraagt om de 

mandaathouders van de politiezone Damme/Knokke-Heist voor de samenstelling van de 

beheersorganen van de West-Vlaamse Politieschool aan te stellen; 

 

Overwegende dat elke politiezone in de algemene vergadering van de West-Vlaamse politieschool 

over twee mandaten beschikt waarvan één is voorbehouden voor de voorzitter van het politiecollege 

en het tweede voor een lid van de politieraad aangesteld door deze raad; 

 

Overwegende dat de samenstelling van de beheersorganen van de West-Vlaamse Politieschool 

samenvalt met de resultaten van de gemeentelijke verkiezingen; 
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Overwegende dat de politieraad voor de legislatuur 2019-2024 een lid van de politieraad moet 

aanstellen om het tweede mandaat in de algemene vergadering van de West-Vlaamse Politieschool op 

te nemen; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. 

De heer Joachim COENS, burgemeester stad Damme, wordt voor de legislatuur 2019-2024 aangesteld 

om het tweede mandaat in de algemene vergadering van de West-Vlaamse Politieschool vzw op te 

nemen. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

20. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Gebiedsgebonden politie - Dienst Wijkteam - Pensionering van 1 eerste 

inspecteur van politie met ingang van 1 december 2019 
 

V1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Varia 
 

 

De vergadering wordt gesloten om 19.55 uur 

 

 

Secretaris, Voorzitter, 

 


