
 

 

Besluitenlijst politieraad van woensdag 21 december 2022 om 19.30 uur 

Sociaal Huis – Kraaiennestplein 1 – 8301 Knokke-Heist 

Aan de politieraad wordt voorgesteld om volgende beslissingen te nemen: 

 

Openbare zitting 

1.  Secretarie: Notulen politieraad 19 oktober 2022 - Goedkeuring 

De politieraad keurt de notulen van de politieraad van 19 oktober 2022 goed. 

 

2.  Secretarie: Personeelsformatie van het operationeel en van het administratief en logistiek 

personeel van het lokaal politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-Heist - Wijziging nr. 

11 - Goedkeuring 

De politieraad keurt de beperkte wijziging (nr. 11) van de personeelsformatie van het operationeel en 

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

Damme/Knokke-Heist goed. 

 

3.  Secretarie: Overeenkomst tussen de politiezone Damme/Knokke-Heist en garagebedrijven 

m.b.t. het uitvoeren van takelopdrachten t.b.v. de lokale politie Damme/Knokke-Heist van 7 

mei 2002 en latere wijzigingen – Goedkeuring overname takelactiviteiten van deelnemend 

garagebedrijf - Wijziging tarieven 

De overeenkomst tussen de politiezone Damme/Knokke-Heist en de garagebedrijven m.b.t. het 

uitvoeren van takelopdrachten t.b.v. de politiezone Damme/Knokke-Heist werd vastgesteld in de 

politieraad van 7 mei 2002. In deze overeenkomst zijn de toepasselijke tarieven opgenomen voor 

zowel de bestuurlijke als de gerechtelijke takelingen. 

 

De tarieven voor de bestuurlijke takelingen (vooral als gevolg van een inbreuk op een bepaling van de 

verkeerswetgeving of een gemeentelijke verordening) worden vereenvoudigd, en verhoogd om ze 

marktconform te maken in vergelijking met de tarieven in omliggende gemeenten. 

Een kwaliteitsvolle dienstverlening noodzaakt de takeldiensten tot blijvende investeringen om met 

nieuw en aangepast materiaal alle takelingen te kunnen blijven uitvoeren. 

 

De contractuele tarieven voor de bestuurlijke takelingen, zoals vermeld in Bijlage 2 (Takeltarieven) van de 

hierboven bedoelde overeenkomst van 7 mei 2002, worden met ingang van 1 januari 2023 als volgt 

vastgesteld. Voortaan geldt nog 1 takeltarief, ongeacht het tijdstip van de takeling: 

 

Tarief (ongeacht tijdstip van de dag of van het jaar) 

Tarief takeling (btw inbegrepen) 225 euro 

Forfaitair tarief verplaatsing zonder takeling (btw 

inbegrepen) 

150 euro 

 

 



 

 

4.  Secretarie: Rekening van het dienstjaar 2021 - Goedkeuring door de gouverneur in het kader 

van het specifiek bijzonder administratief toezicht - Aktename 

De politieraad stelde op 20 april 2022 de rekening van het dienstjaar 2021 vast. 

 

De politieraad neemt akte van de beslissing van de gouverneur van 20 oktober 2022 waarbij de 

begrotingsrekening 2021, de balans per 31 december 2021 en de resultatenrekening over het dienstjaar 

2021 van de politiezone Damme/Knokke-Heist worden goedgekeurd in het kader van het specifiek 

bijzonder toezicht. 

 

5.  Dienst Personeel: Directie Opsporing - Dienst Jeugd, Gezin & Slachtofferzorg - 

Openverklaring van 2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie via mobiliteitscyclus 

2022-04 - Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie bij de Directie Opsporing - 

Dienst Jeugd, Gezin & Slachtofferzorg open via de mobiliteitscyclus 2022-04 en stelt de plaatselijke 

selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

 

Indien de mobiliteit 2022-04 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde open verklaard. 

 

6.  Dienst Financieel Beheer: Begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2022 - Vaststelling 

De politieraad stelt de begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2022 vast. 

 

7.  Dienst Financieel Beheer: Begroting van het dienstjaar 2023 - Vaststelling 

De politieraad stelt de politiebegroting voor het dienstjaar 2023 als volgt vast: 

 

Gewone dienst 

 

Ontvangsten eigen dienstjaar 23.589.306 euro 

Uitgaven eigen dienstjaar 23.589.306 euro 

 

Ontvangsten vorige dienstjaren 422.693 euro 

Uitgaven vorige dienstjaren 0 euro 

 

Ontvangsten overboekingen 295.900 euro 

Uitgaven overboekingen 295.900 euro 

 

Het geraamd begrotingsresultaat van het dienstjaar 2023, gewone dienst, bedraagt 0,00 euro. 

 

Buitengewone dienst 

 

Ontvangsten eigen dienstjaar 895.900 euro 

Uitgaven eigen dienstjaar 895.900 euro 



 

 

 

Ontvangsten overboekingen 545.900 euro 

Uitgaven overboekingen euro 

 

Het geraamd begrotingsresultaat van het dienstjaar 2023, buitengewone dienst, bedraagt 0,00 euro. 

 

8.  Dienst Financieel Beheer: Proces-verbaal van het driemaandelijks onderzoek van de kas van 

de bijzondere rekenplichtige - 2de kwartaal van het dienstjaar 2022 - Aktename 

De politieraad neemt kennis van het proces-verbaal van het onderzoek van de kastoestand van 30 juni 

2022, waaruit een verantwoord vermogen van vier miljoen honderdachtendertig duizend 

zeshonderdendrie euro en drieëntachtig eurocent (4.138.603,83 euro) blijkt. 

 

9.  Dienst Financieel Beheer: Proces-verbaal van het driemaandelijks onderzoek van de kas van 

de bijzondere rekenplichtige - 3de kwartaal van het dienstjaar 2022 - Aktename 

De politieraad neemt kennis van het proces-verbaal van het onderzoek van de kastoestand van 30 

september 2022, waaruit een verantwoord vermogen van viermiljoen zeshonderdennegenduizend 

driehonderdtweeënzeventig euro en achttien eurocent (4.609.372,18 euro) blijkt. 

 

10.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Brandstof voor dienstvoertuigen via afname 

van de raamovereenkomst FORCMS-POMP-140 - Goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en gunning.  

De politieraad verleent goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen voor de 

overheidsopdracht ‘Brandstof voor dienstvoertuigen via afname van de raamovereenkomst FORCMS-

POMP-140’ van de federale politie, geldig tot oktober 2026. 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van afname van het raamcontract FORCMS-POMP-

140 van de federale politie, bij de firma TOTALENERGIES MARKETING BELGIUM NV, Anspachlaan 

1 te 1000 Brussel. 

 

De jaarlijkse kostprijs wordt indicatief geraamd op een totaalbedrag van € 327.114,69 excl. btw of € 

395,808,77 incl. btw (of 98.952,19 euro per jaar incl. btw). 

 

Deze uitgave is voorzien in de begroting 2023 (gewone dienst) en zal voor volgende jaren voorzien 

worden. 

 

11.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Aankoop van computers, laptops en 

schermen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning 

De politieraad stelt de voorwaarden en wijze van gunnen vast voor de aankoop van computers, 

laptops en schermen. 

 

Deze opdracht wordt gegund d.m.v. een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking, via afname van het raamcontract stad Brugge, aan de firma Realdolmen, A. 



 

 

Vaucampslaan, 1654 Huizingen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 130.000,23, incl. 

BTW. 

 

Deze uitgave zal gefinancierd worden met eigen middelen. 

 

12.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Vervanging algemene UPS in het 

hoofdcommissariaat van de politiezone - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze 

De politieraad verleent goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen voor de 

overheidsopdracht ‘Vervanging algemene UPS in het hoofdcommissariaat van de politiezone’. 

 

Deze opdracht wordt gegund d.m.v. een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

 

De kostprijs wordt indicatief geraamd op 76.000,00 euro, btw inbegrepen. 

 

Deze uitgave is voorzien in het budget 2022, op artikel 330/743-53 van de buitengewone dienst, en de 

financiering gebeurt met eigen middelen. 

 

13.  Dienst Personeel: Voorstelling nieuwe personeelsleden en eedafleggingen 

Eén contractueel personeelslid en vier statutaire personeelsleden worden door de korpschef 

voorgesteld aan de politieraad. 

De vier statutaire personeelsleden worden uitgenodigd om in handen van de voorzitter van het 

politiecollege de wettelijk voorgeschreven eed af te leggen. 

 

V1.  Secretarie: Varia 

 

Geheime zitting 

14.  Dienst Personeel: Directie Opsporing - Dienst Jeugd, Gezin & Slachtofferzorg - Aanwijzing en 

benoeming van 2 inspecteurs van politie via mobiliteit 2022-04 

 

15.  Dienst Personeel: Directie Technologie & Innovatie - Dienst Systeembeheer - Vrijwillig 

ontslag 1 ICT-assistent met ingang van 1 januari 2023 - Aanvaarding 

 

16.  Dienst Personeel: Kabinet van de korpschef - Dienst Organisatiebeheer - Pensionering van 

eerste hoofdinspecteur van politie met ingang van 1 februari 2023 - Aktename 

 



 

 

17.  Dienst Personeel: Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team hondenpolitie - 

Arbeidsongeval van 2 februari 2020 - Inspecteur van politie - Toekenning rente 

 

18.  Dienst Personeel: Directie Opsporing - Dienst Lokale Recherche - Arbeidsongeval van 29 juni 

2020 - Inspecteur van politie - Toekenning rente 

 

V2.  Secretarie: Varia 

 

 


