
 

 

Besluitenlijst politieraad van woensdag 23 februari 2022 om 19.30 uur 

Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark – Smedenstraat 93 - 8300 Knokke-Heist 

Openbare zitting 

1.  Secretarie: Notulen politieraad 15 december 2021 - Goedkeuring 

De politieraad keurt de notulen van de politieraad van 15 december 2021 goed. 

 

2.  Secretarie: Legislatuur 2019-2024 - Aanstelling en eedaflegging titelvoerend politieraadslid 

Kelly COENE-DE SUTTER in vervanging van Jozef MILLECAM 

Mevrouw Kelly COENE-DE SUTTER wordt uitgenodigd om in openbare vergadering van de 

politieraad, en in handen van de voorzitter, de wettelijke eed af te leggen als titelvoerend 

politieraadslid. 

 

Zij zal het mandaat van de heer Jozef MILLECAM voleindigen, die met ingang van 1 januari 2022 

ontslag heeft genomen. 

 

3.  Secretarie: Opdrachtbrief van de korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist - 

Mandaatperiode 2020-2025 - Vaststelling 

Bij koninklijk besluit van 20 december 2020 werd het mandaat van HCP Steve DESMET als korpschef 

van de politiezone Damme/Knokke-Heist hernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 8 

oktober 2020. Het nieuwe mandaat sluit dus onmiddellijk aan bij het einde van zijn eerste 

mandaatperiode. 

 

Het mandaat van korpschef wordt uitgeoefend in overeenstemming met een opdrachtbrief. 

De opdrachtbrief vermeldt de te bereiken doelstellingen van het mandaat en de ter beschikking 

gestelde middelen waarmee de doelstellingen moeten worden nagestreefd. De opdrachtbrief is 

opgemaakt in overeenstemming met het nationaal veiligheidsplan en het zonaal veiligheidsplan. 

 

De politieraad stelt de opdrachtbrief, op voorstel van de korpschef, vast. 

 

4.  Secretarie: Politieraadsbesluit van 15 december 2021 betreffende wijziging nr. 10 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 de 

klassebepaling aan niveau A-functies - Goedkeuring door het specifiek bijzonder toezicht 

In de politieraad van 15 december 2021 werd de personeelsformatie van het operationeel en van het 

administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps van de politiezone Damme/Knokke-

Heist gewijzigd (wijziging nr. 10) en werd aan de niveau A-functies een klassebepaling toegekend. 

 

De politieraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van 7 januari 2022 waarbij deze 

wijziging van de personeelsformatie wordt goedgekeurd in het kader van het specifiek bijzonder 

toezicht. 



 

 

 

5.  Secretarie: Begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2021 - Goedkeuring door de 

gouverneur in het kader van het specifiek bijzonder administratief toezicht - Aktename 

De politieraad stelde op 20 oktober 2021 de begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2021 vast. 

 

De politieraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van 26 november 2021 waarbij die 

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

 

6.  Secretarie: Begroting van het dienstjaar 2022 - Goedkeuring door de gouverneur in het kader 

van het specifiek bijzonder toezicht - Aktename 

De politieraad stelde op 20 oktober 2021 de begroting van het dienstjaar 2022 vast. 

 

De politieraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van 26 november 2021 waarbij die 

begroting, met de daarin opgenomen gemeentelijke dotaties, wordt goedgekeurd in het kader van het 

specifiek bijzonder toezicht. 

 

7.  Dienst Personeel: Overzicht van de personeelsbewegingen in het dienstjaar 2021 

De politieraad neemt akte van:: 

- het overzicht van de aanwijzingen en benoemingen die in het dienstjaar 2021 door het 

politiecollege werden uitgevoerd in het kader van de delegatiebeslissing van 21 februari 2019 

(legislatuur 2019-2024) van de politieraad aan het politiecollege voor het aanwijzen en benoemen 

van bepaalde personeelsleden 

- het overzicht van de andere personeelsbewegingen in het dienstjaar 2021 

 

8.  Dienst Personeel: Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Interventiepolitie - 

Openverklaring van 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie (wachtofficier) via 

mobiliteitscyclus 2022-01 - Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie (wachtofficier) bij de 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg – Team Interventiepolitie open via de mobiliteitscyclus 2022-01 

en stelt de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

 

Indien deze mobiliteitsronde onsuccesvol blijkt te zijn, wordt deze betrekking opnieuw in een 

navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

9.  Dienst Personeel: Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Openverklaring van 1 betrekking 

van hoofdinspecteur van politie (coördinator) via mobiliteitscyclus 2022-01 - Samenstelling 

selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie (coördinator) bij de 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg open via de mobiliteitscyclus 2022-01 en stelt de plaatselijke 

selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

 



 

 

Indien deze mobiliteitsronde onsuccesvol blijkt te zijn, wordt deze betrekking opnieuw in een 

navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

10.  Dienst Personeel: Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Interventiepolitie - 

Openverklaring van 15 betrekkingen van inspecteur van politie (interventie) via 

mobiliteitscyclus 2022-01 - Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 15 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (interventie) bij de 

Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg – Team Interventiepolitie open via de mobiliteitscyclus 2022-01 

en stelt de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

Indien de mobiliteit 2022-01 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard of via de externe werfreserve opengezet. 

Kandidaten die geslaagd zijn voor de selectieprocedure tot inspecteur van politie ontvangen een 

brevet waarmee zij aan deze werfreserve kunnen deelnemen en zo kunnen solliciteren voor een 

openstaande betrekking bij een lokale politiezone of bij eenheid uit de geïntegreerde politie. 

 

11.  Dienst Personeel: Directie Informatie - Dienst Sturingskruispunt - Openverklaring van 1 

betrekking van hoofdinspecteur van politie (sturingskruispunt) via mobiliteitscyclus 2022-01 - 

Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie (sturingskruispunt) bij 

de Directie Informatie - Dienst Informatiebeheer – Team Sturingskruispunt open via de 

mobiliteitscyclus 2022-01 en stelt de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

 

Indien deze mobiliteitsronde onsuccesvol blijkt te zijn, wordt deze betrekking opnieuw in een 

navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

12.  Dienst Personeel: Directie Informatie - Dienst Kwaliteitskruispunt - Openverklaring van 1 

betrekking van hoofdinspecteur van politie (kwaliteitskruispunt) via mobiliteitscyclus 2022-01 

- Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie (kwaliteitskruispunt) 

bij de Directie Informatie - Dienst Informatiebeheer – Team Kwaliteitskruispunt open via de 

mobiliteitscyclus 2022-01 en stelt de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

 

Indien deze mobiliteitsronde onsuccesvol blijkt te zijn, wordt deze betrekking opnieuw in een 

navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

13.  Dienst Personeel: Directie Informatie - Dienst Sturingskruispunt - Openverklaring van 1 

betrekking van inspecteur van politie (sturingskruispunt) via mobiliteitscyclus 2022-01 - 

Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (sturingskruispunt) bij de 

Directie Informatie - Dienst Informatiebeheer – Team Sturingskruispunt open via de mobiliteitscyclus 

2022-01 en stelt de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 



 

 

Indien de mobiliteit 2022-01 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard of via de externe werfreserve opengezet. 

Kandidaten die geslaagd zijn voor de selectieprocedure tot inspecteur van politie ontvangen een 

brevet waarmee zij aan deze werfreserve kunnen deelnemen en zo kunnen solliciteren voor een 

openstaande betrekking bij een lokale politiezone of bij eenheid uit de geïntegreerde politie. 

 

14.  Dienst Personeel: Directie Informatie - Dienst Kwaliteitskruispunt - Openverklaring van 1 

betrekking van inspecteur van politie (kwaliteitskruispunt) via mobiliteitscyclus 2022-01 - 

Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (kwaliteitskruispunt) bij de 

Directie Informatie - Dienst Informatiebeheer – Team Kwaliteitskruispunt open via de 

mobiliteitscyclus 2022-01 en stelt de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

Indien de mobiliteit 2022-01 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard of via de externe werfreserve opengezet. 

Kandidaten die geslaagd zijn voor de selectieprocedure tot inspecteur van politie ontvangen een 

brevet waarmee zij aan deze werfreserve kunnen deelnemen en zo kunnen solliciteren voor een 

openstaande betrekking bij een lokale politiezone of bij eenheid uit de geïntegreerde politie. 

 

15.  Dienst Personeel: Directie Gebiedsgebonden Politie - Dienst Wijkteam - Openverklaring van 

2 betrekkingen van inspecteur van politie (wijk) via mobiliteitscyclus 2022-01 - Samenstelling 

selectiecommissie 

De politieraad verklaart 2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (wijk) bij de Directie 

Gebiedsgebonden Politie - Dienst Wijkteam open via de mobiliteitscyclus 2022-01 en stelt de 

plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

Indien de mobiliteit 2022-01 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard of via de externe werfreserve opengezet. 

Kandidaten die geslaagd zijn voor de selectieprocedure tot inspecteur van politie ontvangen een 

brevet waarmee zij aan deze werfreserve kunnen deelnemen en zo kunnen solliciteren voor een 

openstaande betrekking bij een lokale politiezone of bij eenheid uit de geïntegreerde politie. 

 

16.  Dienst Personeel: Directie Technologie & Innovatie - Dienst Technologisch Beheer -

Openverklaring van 1 betrekking van inspecteur van politie (camera) via mobiliteitscyclus 

2022-01 - Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (camera) bij de Directie 

Technologie & Innovatie - Dienst Technologisch Beheer open via de mobiliteitscyclus 2022-01 en stelt 

de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

Indien de mobiliteit 2022-01 onsuccesvol blijkt te zijn, kunnen deze betrekkingen opnieuw in een 

navolgende mobiliteitsronde openverklaard of via de externe werfreserve worden opengezet. 

Kandidaten die geslaagd zijn voor de selectieprocedure tot inspecteur van politie ontvangen een 



 

 

brevet waarmee zij aan deze werfreserve kunnen deelnemen en zo kunnen solliciteren voor een 

openstaande betrekking bij een lokale politiezone of bij eenheid uit de geïntegreerde politie. 

 

17.  Dienst Personeel: Directie Operatie - Dienst Evenementenbeheer - Stopzetting openverklaring 

1 hoofdinspecteur van politie (evenementenbeheer) ten gevolge van interne verschuiving - 

Goedkeuring 

De politieraad gaat akkoord om de openverklaring van 1 hoofdinspecteur van politie (evenementen) 

bij de directie operatie – dienst evenementenbeheer stop te zetten n.a.v. de interne verschuiving van 

een hoofdinspecteur van politie naar deze dienst, met ingang van 01 november 2021. 

De openstaande betrekking is hiermee ingevuld. 

 

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

openverklaring 1 inspecteur van politie (planning) ten gevolge van interne verschuiving - 

Goedkeuring 

De politieraad gaat akkoord om de openverklaring van 1 inspecteur van politie (planning) bij de 

directie personeel & organisatie – dienst organisatie stop te zetten n.a.v. de interne verschuiving van 

een inspecteur van politie naar deze dienst, met ingang van 01 maart 2022. 

De openstaande betrekking is hiermee ingevuld. 

 

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

de bijzondere rekenplichtige - 3de kwartaal van het dienstjaar 2021 - Aktename 

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

september 2021, waaruit een verantwoord vermogen van vier miljoen vierentachtigduizend en twintig 

euro en vierennegentig eurocent (4.084.202,94 euro) blijkt. 

 

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

de bijzondere rekenplichtige - 4de kwartaal van het dienstjaar 2021 - Aktename 

De politieraad neemt kennis van het proces-verbaal van het onderzoek van de kastoestand van 31 

december 2021, waaruit een verantwoord vermogen van drie miljoen 

tweehonderdnegenenzeventigduizend driehonderdnegentig euro en vierenveertig eurocent 

(3.279.390,44 euro) blijkt. 

 

21.  Dienst Personeel: Voorstelling nieuwe personeelsleden en eedafleggingen 

Zes statutaire personeelsleden worden door de korpschef voorgesteld aan de politieraad.  

De statutaire personeelsleden werden uitgenodigd om in handen van de voorzitter van het 

politiecollege de wettelijk voorgeschreven eed af te leggen. 

 



 

 

 

V1.  Secretarie: Varia 

Geheime zitting 

22.  Dienst Personeel: Operationeel kader - Arbeidsongeval van 30 mei 2020 - Blijvende 

arbeidsongeschiktheid - Toekenning rente 

 

23.  Dienst Personeel: Directie Operatie - Dienst Evenementenbeheer - Vrijwillig ontslag statutair 

inspecteur van politie met ingang van 01 februari 2022 - Goedkeuring 

 

V2.  Secretarie: Varia 

 

 


