
 

 

Besluitenlijst politieraad van woensdag 23 oktober 2019 om 19.30 uur 

Politiecentrum – Van Steenestraat 10 – 8300 Knokke-Heist 

Aan de politieraad wordt voorgesteld om volgende beslissingen te nemen: 

Openbare zitting 

1.  Secretarie: Notulen politieraad 19 juni 2019 - Goedkeuring 

Indien de politieraad geen opmerkingen heeft geformuleerd op het einde van huidige vergadering, 

dan worden de notulen als goedgekeurd beschouwd. 

 

De politieraad keurt de notulen van de politieraad van 19 juni 2019 goed. 

 

2.  Secretarie: Politiecollegebesluit van 22 augustus 2019 betreffende gezamenlijke verkoop 

gebouwen Middelburgsesteenweg 19 en 19 A-D door de politiezone Damme/Knokke-Heist en 

de Regie der Gebouwen - Schattingsverslag 'Stadim' - Principieel akkoord bij 

hoogdringendheid - Bekrachtiging 

De politieraad bekrachtigt het politiecollegebesluit van 22 augustus 2019 betreffende een gezamenlijke 

verkoop van de gebouwen Middelburgsesteenweg 19 en 19 A-D, 8340 Damme door de politiezone 

Damme/Knokke-Heist en de Regie der Gebouwen – Schattingsverslag ‘Stadim’ – Principieel akkoord hij 

hoogdringendheid. 

 

3.  Dienst Personeel: Politiecollegebesluit van 18 juli 2019 en 5 september 2019 betreffende 

Directie Gebiedsgebonden Politie - Dienst Wijkteam - Openverklaring van 1 betrekking van 

inspecteur van politie(wijk) via aspirantenmobiliteit cyclus 2019 A2 - Samenstelling 

selectiecommissie - Goedkeuring bij hoogdringendheid - Bekrachtiging 

De politieraad bekrachtigt de politiecollegebesluiten van 18 juli 2019 en 05 september 2019 betreffende 

Directie Gebiedsgebonden Politie – Dienst Wijkteam – Openverklaring van 1 betrekking van inspecteur van 

politie (wijk) via aspirantenmobiliteit cyclus 2019 A2 – Samenstelling selectiecommissie – Goedkeuring bij 

hoogdringendheid om hierbij in totaal 2 plaatsen voor inspecteur van politie (wijk) via 

aspirantenmobiliteit cyclus 2019 A2 open te verklaren. 

 

4.  Dienst Personeel: Politiecollegebesluit van 18 juli 2019 betreffende Directie Veiligheid - 

Dienst Politiezorg - Team Interventiepolitie - Openverklaring van 1 betrekking van inspecteur 

van politie (interventie) via aspirantenmobiliteit cyclus 2019-A2 - Samenstelling 

selectiecommissie - Goedkeuring bij hoogdringendheid - Bekrachtiging 

De politieraad bekrachtigt het politiecollegebesluit van 18 juli 2019 betreffende Directie Veiligheid – 

Dienst Politiezorg – Team Interventiepolitie – Openverklaring van 1 betrekking van inspecteur van politie 

(interventie) via aspirantenmobiliteit cyclus 2019-A2 – Samenstelling selectiecommissie – Goedkeuring bij 

hoogdringendheid. 

 



 

 

5.  Dienst Personeel: Directie Veiligheid - Dienst Politiezorg - Team Verkeerspolitie - 

Openverklaring van 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie(motorrijder) via 

mobiliteitscyclus 2019-04- Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie bij de Directie Veiligheid - 

Dienst Politiezorg – Team Verkeerspolitie open via de mobiliteitscyclus 2019-04 en stelt de plaatselijke 

selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

 

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

navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

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

Openverklaring van 3 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (interventie) via 

mobiliteitscyclus 2019-04 - Samenstelling selectiecommissie 

De politieraad verklaart 3 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie (interventie) bij de Directie 

Veiligheid - Dienst Politiezorg – Team Interventiepolitie open via de mobiliteitscyclus 2019-04 en stelt 

de plaatselijke selectiecommissie en selectiemodaliteiten vast. 

 

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

navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

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

de bijzondere rekenplichtige - 2de kwartaal van het dienstjaar 2019 - Aktename 

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

2019, waaruit een verantwoord vermogen van twee miljoen zeshonderdéénentachtig duizend 

tweehonderdvijftig euro en acht eurocent (2.681.250,08 euro) blijkt. 

 

8.  Dienst Financieel Beheer: Begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2019 - Vaststelling 

De politieraad stelt de begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2019 vast. 

 

9.  Dienst Financieel Beheer: Begroting van het dienstjaar 2020 - Vaststelling 

De politieraad stelt de politiebegroting voor het dienstjaar 2020 als volgt vast: 

 



 

 

Gewone dienst 

 

Ontvangsten eigen dienstjaar 19.598.311,00 euro 

Uitgaven eigen dienstjaar 19.132.311,00 euro 

 

Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 euro 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 euro 

 

Ontvangsten overboekingen 0,00 euro 

Uitgaven overboekingen 466.000,00 euro 

 

Het geraamd begrotingsresultaat van het dienstjaar 2020 , gewone dienst, bedraagt 0,00 euro. 

 

Buitengewone dienst 

 

Ontvangsten eigen dienstjaar 470.000,00 euro 

Uitgaven eigen dienstjaar 936.000,00 euro 

 

Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 euro 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 euro 

 

Ontvangsten overboekingen 466.000,00 euro 

Uitgaven overboekingen 0,00 euro 

 

Het geraamd begrotingsresultaat van het dienstjaar 2020 , buitengewone dienst, bedraagt 0,00 euro. 

 

10.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Operationele leasing van 3 

(politie)voertuigen voor een periode van 5 jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

De politieraad stelt de voorwaarden en wijze van gunnen vast voor de overheidsopdracht 

“Operationele leasing van 3 (politie)voertuigen voor een periode van 5 jaar” in het bestek 2019/28. 

Deze opdracht zal bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
worden gegund. 

 

De kostprijs wordt indicatief geraamd op 212.264,25 euro, btw inbegrepen. 

Deze uitgave is voorzien op de begroting van 2020 en de daaropvolgende jaren (gewone dienst) op 

artikelnummer 330/127-12. 

 



 

 

11.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Operationele leasing van 3 anonieme 

(politie)voertuigen voor een periode van 5 jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

De politieraad stelt de voorwaarden en wijze van gunnen vast voor de overheidsopdracht 

“Operationele leasing van 3 anonieme (politie)voertuigen voor een periode van 5 jaar” in het bestek 

2019/30. 

Deze opdracht zal bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
worden gegund. 

 

De kostprijs wordt indicatief geraamd op 163.011,81 euro, btw inbegrepen. 

Deze uitgave is voorzien op de begroting van 2020 en de daaropvolgende jaren (gewone dienst) op 

artikelnummer 330/127-12. 

 

12.  Dienst Logistiek Beheer: Politiecollegebesluit van 29/08/2019 betreffende 

Overheidsopdrachten - Aankoop van nieuwe wapenlockers met RFID technologie voor de 

individuele en collectieve wapens via het raamcontract LPA/2017/295 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning bij hoogdringendheid- Bekrachtiging 

De politieraad bekrachtigt het politiecollegebesluit van 29 augustus 2019 betreffende 

overheidsopdrachten – Aankoop van nieuwe wapenlockers met RFID technologie voor de individuele en 

collectieve wapens via het raamcontract LPA/2017/295 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning bij 

hoogdringendheid. 

 

13.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Politiecollegebesluit van 1 augustus 2019 

betreffende Overheidsopdrachten – Leveren, plaatsen en onderhouden van 

nummerplaatherkenningscamera’s (ANPR-camera’s) voor trajectcontroles en van ANPR-

camera’s zonder trajectcontrole via afname van het raamcontract 2017 R3-043 van de federale 

politie – Voorwaarden en wijze van gunnen – Vaststelling bij hoogdringendheid – Gunning - 

Aktename. 

Het politiecollege heeft op 1 augustus 2019 bij hoogdringendheid de voorwaarden en wijze van 

gunnen vastgesteld voor het leveren, plaatsen en onderhouden van 

nummerplaatherkenningscamera’s (ANPR-camera’s) voor trajectcontroles en van ANPR-camera’s 

zonder trajectcontrole via afname van het raamcontract 2017 R3-043 van de federale politie, bij de 

tijdelijke handelsvereniging (THV) Proximus-Trafiroad, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel. 

 

Het politiecollege heeft meteen ook de offerten voor drie trajectcontroles (6 portalen) en van één 

ANPR-portaal zonder trajectcontrole, met bijbehorende contracten voor dataconnectie aan de THV 

Proximus-Trafiroad, gegund tegen het nagerekende bedrag van € 440.251,46 excl. Btw of € 532.704,27 

incl. 21% btw. 

 

De politieraad neemt akte van deze beslissing van het politiecollege. 

 



 

 

14.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Huur - Evolutieve vernieuwing van het 

telefoniesysteem met onderhoudscontract voor een periode van 5 jaar - Goedkeuring 

lastvoorwaarden 

De politieraad stelt de voorwaarden en wijze van gunnen vast voor de overheidsopdracht “Huur - 

Evolutieve vernieuwing van het telefoniesysteem met onderhoudscontract voor een periode van 5 

jaar” in het bestek 2019/32. 

Deze opdracht zal bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
worden gegund. 

 

De kostprijs wordt indicatief geraamd op 140.360,00 euro, btw inbegrepen. 

Deze uitgave is voorzien op de begroting van 2019 en de daaropvolgende jaren (gewone dienst) op 

artikelnummer 330/123-11. 

 

15.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Bestemming van diverse buitengebruik 

gestelde goederen - Goedkeuring gunning 

De politieraad verleent goedkeuring aan de lijst van buitengebruik gestelde goederen en gaat akkoord 

om deze via het online veilingbureau I&O Auctions, De merodelei 81, bus 9 te 2300 Turnhout, te 

verkopen. 

 

16.  Dienst Logistiek Beheer: Overheidsopdrachten - Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille 

via deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht geleid door het gemeentebestuur van 

Knokke-Heist - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De politieraad verleent goedkeuring aan de gezamenlijke overheidsopdracht “Hernieuwing 

verzekeringsportefeuille” en aan het bestek opgesteld door het gemeentebestuur van Knokke-Heist. 

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

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  

 

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is de aanbestedende overheid. Zij voert de procedure en 

treedt ook op in naam van o.a. de politiezone Damme/Knokke-Heist. 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op Nationaal en Europees 

niveau. 

 

Voor deze opdracht werd krediet voorzien in het budget van 2020 op artikelnummers 330/124-08, 

330/125-08, 33001/117-01, 33091/117-01, 330/127-08 van de gewone dienst en ook de daaropvolgende 

jaren zal voldoende krediet worden voorzien. 

 



 

 

17.  Dienst Personeel: Voorstelling personeelsleden en eedafleggingen 

Vijf contractuele en drie statutaire personeelsleden worden aan de politieraad voorgesteld. De drie 

statutaire medewerkers: een eerste inspecteur van politie, een hoofdinspecteur van politie en een 

commissaris van politie worden uitgenodigd om in handen van de voorzitter van het politiecollege de 

wettelijk voorgeschreven eed af te leggen. 

 

V1.  Secretarie: Varia 

 

Geheime zitting 

18.  Dienst Personeel: Directie Opsporing - Dienst Lokale Recherche - Pensionering van 1 eerste 

hoofdinspecteur van politie met ingang van 1 juli 2020 - Kennisneming 

 

V2.  Secretarie: Varia 

 


