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Notulen politieraad van woensdag 23 oktober 2019 om 19.45 uur 

Politiecentrum – Van Steenestraat 10 – 8300 Knokke-Heist 

 

Aanwezig 

Piet De Groote: Voorzitter politieraad. 

Christel Bedert, Geert Cherlet, Neil Couhysder, Kelly De Plecker, 

Lut Fockedey, Isabelle Goeminne, Katleen Lanckriet-Van Steen, Jos Millecam, 

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

Anne Vervarcke-Pattyn, Philippe Vlietinck: Politieraadsleden. 

Steve Desmet: Korpschef. 

Stefan Lanckriet: Secretaris 

Verontschuldigd 
Graaf Leopold Lippens: Voorzitter. 

Katrien Cauwels, Kris Demeyere: Politieraadsleden 

Afwezig: Joachim Coens: Burgemeester van Damme 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1. - Kabinet van de korpschef - Secretarie: 

Notulen politieraad 19 juni 2019 - Goedkeuring 
 

Aan de politieraad worden de notulen van de politieraad van 19 juni 2019 voor goedkeuring 

voorgelegd. 

 

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

 

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

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), en artikel 89 van de Nieuwe 

Gemeentewet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

2. - Kabinet van de korpschef - 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 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, in het bijzonder op artikel 33; 

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 22 augustus 2019 betreffende gezamenlijke verkoop gebouwen 

Middelburgsesteenweg 19 en 19 A-D, 8340 Damme door de politiezone Damme/Knokke-Heist en de Regie der 

Gebouwen – Schattingsverslag ‘Stadim’ – Principieel akkoord bij hoogdringendheid; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. 

De politieraad bekrachtigt het politiecollegebesluit van 22 augustus 2019 betreffende gezamenlijke 

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

Heist en de Regie der Gebouwen – Schattingsverslag ‘Stadim’ – Principieel akkoord bij hoogdringendheid. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. - Directie Personeel & Organisatie - 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 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 het artikel 118, tweede lid; 

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 18 juli 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; 

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 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; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel. 

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. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. - Directie Personeel & Organisatie - 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 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 het artikel 118, tweede lid; 

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 18 juli 2019 betreffende Directie Veiligheid – Dienst Politiezrog – 

Team Interventiepolitie – Openverklaring van 1 betrekking van inspecteur van politie (interventie) via 

aspirantenmobiliteit cyclus 2019-A2 – Samenstelling selectiecommissie – Goedkeuring bij hoogdringendheid; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. 

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. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. - Directie Personeel & Organisatie - 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 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 (WGP), in het bijzonder op de artikelen 56 en 128; 

 

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; 

 

Overwegende dat er 1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie (motorrijder) dient te worden 

voorzien naar aanleiding van de interne verschuiving van inspecteur van politie Fritz DE LODDERE 

naar de Directie Gebiedsgebonden Politie – Dienst Wijkteam – Team Damme en om te anticiperen op 

toekomstige uitdagingen en de onzekerheid inzake de nakende pensioen- en 

eindeloopbaanmaatregelen; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader 

van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie bij de Directie Veiligheid – Dienst Politiezorg – Team 

Verkeerspolitie wordt open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-04. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 
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Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Philippe VANIDERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

 

 

Art. 3 

Indien de mobiliteit 2019-04 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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6. - Directie Personeel & Organisatie - 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 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 56 en 128; 

 

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; 

 

Overwegende dat er n.a.v. de pensionering van INP Guy VRAMBOUT, INP Patrick BROUCKE, de 

uitgaande mobiliteit van INP Sven GEERS en om te anticiperen op toekomstige uitdagingen en de 

onzekerheid inzake de nakende pensioen- en eindeloopbaanmaatregelen in 3 voltijdse betrekkingen 

van inspecteur van politie (interventiepolitie) moet worden voorzien; 

 

Overwegende dat de politieraad de leden van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader 

van de lokale politie aanwijst; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 

3 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie bij de Directie Veiligheid – Dienst Politiezorg – 

Team Interventiepolitie worden open verklaard via mobiliteitscyclus 2019-04. 

 

Art. 2. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 

Voorzitter: 

= De korpschef of de door hem aangewezen officier 

Voorzitter 

Steve DESMET 

Hoofdcommissaris van politie 

Korpschef 

 

Plaatsvervanger 

Nog nader te bepalen 

 

Twee bijzitters 

1. een officier van een korps van de lokale politie 

 

 

 

 

 

2. een personeelslid van het operationeel kader van een 

korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met 

de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking 

en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te 

begeven betrekking vereist zijn.  

Bijzitter (1) 

Philippe VANIDERENDONCK 

Commissaris van politie 

Directie Veiligheid 

Plaatsvervanger (1) 

Nog nader te bepalen 

Bijzitter (2) 

Bart HUNGENAERT 

Hoofdinspecteur van politie 

Directie Veiligheid 

Plaatsvervanger (2) 

Nog nader te bepalen 

Secretaris 

- aangewezen door de korpschef. 

Secretaris 

Magali VELTHOF 

Adviseur 

Directie Personeel & Organisatie 

Plaatsvervanger 

Medewerker Directie Personeel & 

Organisatie 

 

Art. 3 

Indien de mobiliteit 2019-04 geen of onvoldoende kandidaten oplevert, wordt deze betrekking 

opnieuw in een navolgende mobiliteitsronde openverklaard. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
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7. - Directie Financiën & Logistiek - 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 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; 

 

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 juni 2019 van het onderzoek van de kastoestand op 30 juni 2019; 

 

NEEMT AKTE: 

Enig artikel. 

Van het proces-verbaal van 30 juni 2019 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. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

8. - Directie Financiën & Logistiek - Financieel beheer: 

Begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2019 - Vaststelling 
 

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 26, 27, 34 en 40;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale Politie (ARPC) en de latere wijzigingen, in het bijzonder op de artikelen 5, 

8, 11, 14 en 41; 

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het 

kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998; 

 

Gelet op de politiebegroting 2019 zoals vastgesteld in de politieraad van 18 oktober 2018, 

goedgekeurd door gouverneur in het kader van het specifiek bijzonder toezicht op 11 december 2018; 
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Gelet op het politieraadsbesluit van 21 februari 2019 betreffende Legislatuur 2019-2024 – 

Stemverhouding in politiecollege en politieraad – Hervaststelling; 

 

Gelet op de begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2019 zoals vastgesteld in de politieraad van 19 

juni 2019; 

 

Gelet op het ontwerp van de begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2019 van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist;  

 

Gelet op het advies van 25 september 2019 van de begrotingscommissie van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Gelet op de uitdrukkelijke vraag van de voorzitter aan de aanwezige raadsleden of zij vragen dat over 

een of meerdere artikelen afzonderlijk wordt gestemd en het ontkennend antwoord hierop; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

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

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Begroting van het dienstjaar 2020 - Vaststelling 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

Gelet op de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 

(WGP), in het bijzonder op de artikelen 26, 26/1, 26/2, 27, 34 en 40; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de 

boekhouding van de lokale Politie (ARPC) en de latere wijzigingen, in het bijzonder op de artikelen 5, 

8, 11 en 41; 

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 houdende de rol van de gouverneurs in het kader 

van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998; 

 

Gelet op de omzendbrief PLP 29 van 7 januari 2003 houdende de begroting van de politiezone - 

gemeentelijke dotaties aan de politiezones; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 betreffende Legislatuur 2019-2024 – 

Stemverhouding in politiecollege en politieraad – Hervaststelling; 
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Overwegende dat voor de vaststelling van de begroting de vertegenwoordigers van Damme 

beschikken over 9/100 van de stemmen; 

 

Overwegende dat voor de vaststelling van de begroting de vertegenwoordigers van Knokke-Heist 

beschikken over 91/100 van de stemmen; 

 

Gelet op het ontwerp van politiebegroting 2020 van de politiezone Damme/Knokke-Heist;  

 

Gelet op het advies van 1 oktober 2019 van de begrotingscommissie van de politiezone 

Damme/Knokke-Heist; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

Gelet op de uitdrukkelijke vraag van de voorzitter aan de aanwezige raadsleden of zij vragen dat over 

een of meerdere artikelen afzonderlijk wordt gestemd en het ontkennend antwoord hierop; 

 

BESLUIT: 

Enig artikel 

De politiebegroting voor het dienstjaar 2020 wordt vastgesteld als volgt: 

 

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

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Operationele leasing van 3 (politie)voertuigen voor een 

periode van 5 jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  

 

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 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 29 augustus 2019 betreffende de principiële 

goedkeuring van de opdracht “Operationele leasing van 3 (politie)voertuigen voor de politiezone 

Damme/Knokke-Heist voor een periode van 5 jaar” tegen een initieel geraamd bedrag van 

€ 212.264,25 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/28 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 

 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Operationele leasing van 1 voertuig voor de wachtofficier), raming: € 74.505,00 excl. btw of 

€ 90.151,05 incl. 21% btw; 

* Perceel 2 (Operationele leasing van 2 voertuigen voor de directie mobiliteit), raming: € 100.920,00 

excl. btw of € 122.113,20 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 175.425,00 excl. btw of 

€ 212.264,25 incl. 21% btw; 

 

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

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 
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De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het budget van 2020 en de daarop volgende 

jaren, op artikel 330/127-12 van de gewone dienst; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/28 en de raming voor de opdracht 

“Operationele leasing van 3 (politie)voertuigen voor de politiezone Damme/Knokke-Heist voor een 

periode van 5 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 € 175.425,00 excl. btw of € 212.264,25 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. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 25 november 2019 om 10.00 uur. 

 

Artikel 5. 

De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het budget van 2020 en de daarop volgende 

jaren, op artikel 330/127-12 van de gewone dienst. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Operationele leasing van 3 anonieme (politie)voertuigen 

voor een periode van 5 jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  

 

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 41, §1, 1° (de 

geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet); 
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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 3 oktober 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Operationele leasing van 3 anonieme (politie)voertuigen voor de politiezone 

Damme/Knokke-Heist voor een periode van 5 jaar” tegen een initieel geraamd bedrag van 

€ 163.011,81 incl. btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/30 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 

 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (1 Anoniem voertuig voor de dienst JGS), raming: € 29.803,75 excl. btw of € 36.062,54 incl. 

21% btw; 

* Perceel 2 (1 Anoniem voertuig voor algemeen gebruik), raming: € 29.321,71 excl. btw of € 35.479,27 

incl. 21% btw; 

* Perceel 3 (1 Anoniem voertuig voor de korpschef), raming: € 75.595,04 excl. btw of € 91.470,00 incl. 

21% btw; 

 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 134.720,50 excl. btw of 

€ 163.011,81 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 voorzien zal worden in het budget van 2020, op 

artikel 330/127-12 van de gewone dienst alsook de daaropvolgende jaren; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/30 en de raming voor de opdracht 

“Operationele leasing van 3 anonieme (politie)voertuigen voor de politiezone Damme/Knokke-Heist 

voor een periode van 5 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 € 134.720,50 excl. btw of € 163.011,81 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. 
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Artikel 4. 

De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het budget van 2020 en de daaropvolgende 

jaren, op artikel 330/127-12 van de gewone dienst. De financiering zal gebeuren met eigen middelen. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. - Directie Financiën & Logistiek - 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 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 33; 

 

Gelet op het politiecollegebesluit van 29 augustus 2019 betreffende ‘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; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. 

De politieraad bekrachtigt van het politiecollegebesluit van 29 augustus 2019 betreffende ‘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. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

13. - Directie Financiën & Logistiek - 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. 
 

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

gestructureerd op twee niveaus, inz. artikel 33; 

 

Gelet op het 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; 

 

Overwegende dat de politiezone omwille van de verkeersveiligheid snel wil overgaan tot de realisatie 

van trajectcontroles op drie grote verbindingsassen in de politiezone, en zich wil engageren in de 

zoneoverschrijdende samenwerking en uitrol van het nationale ANPR-netwerk; 

 

Overwegende dat het streefdoel is om de trajectcontroles en de ANPR-camera’s in gebruik te kunnen 

nemen tegen het einde van 2019-begin 2020; 

 

Overwegende dat het politiecollege, om deze snelle realisatie op het terrein mogelijk te maken, 

daarom al op 1 augustus 2019 bij hoogdringendheid de voorwaarden en wijze van gunnen van deze 

opdracht heeft vastgesteld, en de offerten van Proximus, begunstigde van het raamcontract van 

federale politie, meteen ook heeft gegund; 

 

Op voorstel van het politiecollege; 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel. 

De politieraad neemt akte van het 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. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Huur - Evolutieve vernieuwing van het telefoniesysteem 

met onderhoudscontract voor een periode van 5 jaar - Goedkeuring 

lastvoorwaarden 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  
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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); 

 

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 3 oktober 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Evolutieve vernieuwing van het telefoniesysteem met onderhoudscontract voor een 

periode van 5 jaar” tegen een initieel geraamd bedrag van € 116.000,00 excl. btw of € 140.360,00 incl. 

btw; 

 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2019/32 werd opgesteld door de 

dienst logistiek beheer; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 116.000,00 excl. btw of 

€ 140.360,00 incl. 21% btw; 

 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat 21 november 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 

330/123-11 van de gewone dienst en ook de daaropvolgende jaren zal worden voorzien; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/32 en de raming voor de opdracht 

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

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 € 116.000,00 excl. btw of € 140.360,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 3. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- BKM Hasselt nv, Herkenrodesingel 37 Bus A te 3500 Hasselt; 

- Mitel Belgium SA, Telecomlaan 9 - 2 B te 1831 Diegem; 

- Hanssens Telecom NV, Kachtemsestraat 290-B te 8800 Roeselare. 

 

Artikel 4. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 november 2019 om 10.00 uur. 

 

Artikel 5. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019 en de daaropvolgende jaren, op 

artikel 330/123-11 van de gewone dienst. 

De financiering zal gebeuren met eigen middelen. 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Overheidsopdrachten - Bestemming van diverse buitengebruik gestelde goederen 

- Goedkeuring gunning 
 

De politieraad in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus;  

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op het artikel 117 waaruit volgt dat, naar analogie 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad in de gemeente; in de Politiezone de politieraad bevoegd is 

om daden van beschikking te stellen betreffende het roerend (en onroerend) patrimonium van de 

Politiezone; 

 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 oktober 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Bestemming van diverse buitengebruik gestelde goederen”; 

 

Overwegende dat volgende voertuigen en materiaal buiten gebruik werden gesteld en via veiling 

zullen worden verkocht: 

Omschrijving materiaal – verkoop I & O Auctions 
(Onderstaand materiaal krijgt een nieuwe bestemming via veiling.) 

Aantal 

1. Ronde terrastafeltjes 4 

2. Stoelen voor terrastafeltjes 17 

3. Laders voor toortslampen 41 

4. Tactische lampen 39 

5. Smartbord (hoek onderaan defect) 1 
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6. Grote rechthoekige kantinetafels  6 

7. Mobiele hogedrukreiniger 3 

8. Grote werkbak in kunstof met wieltjes en handvat 1 

9. Scooter  

Honda AF72 – wit 

Brandstof: Benzine 

Cilinderinhoud: 49 cc 

Vermogen: 2,5 kW 

Chassisnummer + 1ste inschrijving: 

LWBAF72A7C1010742(01) – 19/04/2016 

1 

10. Moto  

Honda ST1300A - wit 

Brandstof: benzine 

Cilinderinhoud: 1261 cc 

Vermogen: 93 kW 

Chassisnummers + 1ste inschrijving:  

* JH2SC51A48M601167(01) – 21/06/2010 

* JH2SC51A08M601165(01) – 30/03/2010 

* JH2SC51A9EK800125(01) – 16/07/2014 

* JH2SC51A3EK800119(01) – 16/07/2014  

* JH2SC51A2EK800127(01) – 16/07/2014 

5 

11. Politievoertuigen – hondenpolitie 

Citroën C5 Tourer - wit 

Brandstof: diesel 

Cilinderinhoud: 1997 cc 

Vermogen: 100 kW 

Chassisnummers + 1ste inschrijving: 

* VF7RWRHRJ9L555988(01) – 04/11/2019 

* VF7RWRHHAAL548183(01) – 28/10/2010 

* VF7RWRHHAAL548184(01) – 28/10/2010 

3 

 

Overwegende dat al het bovengenoemd materiaal niet meer voldoet aan de technische eisen en 

prestaties voor politionele en bedrijfsdoeleinden, door langdurig gebruik, slijtage of technologische 

veroudering; 

 

Overwegende dat het om redenen van plaatsgebrek en esthetisch uitzicht in onze bergplaatsen 

noodzakelijk is om stelselmatig het buitengebruik gesteld materiaal te verkopen; 

 

Overwegende dat al het buitengebruik gesteld materiaal nog een financiële waarde heeft;  

 

Overwegende dat het buiten gebruik gesteld materiaal zal worden verkocht via het online 

veilingbureau I&O Auctions, De merodelei 81, bus 9 te 2300 Turnhout;  
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Overwegende dat er geen uitgave voor deze opdracht is aangezien het opgeld dat door de bieder 

betaald wordt aan het veilinghuis, de kosten dekt voor het commissiepercentage ten laste van de 

politiezone dat door het veilingshuis in mindering gebracht wordt aan de opbrengstsom van de 

veiling; 

 

Overwegende dat er geen visum vereist is van de financieel beheerder; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan de lijst van buitengebruik gestelde goederen van de opdracht 

“Bestemming van diverse buitengebruik gestelde goederen”.  

 

Artikel 2. 

De politieraad gaat akkoord om het buiten gebruik gestelde materiaal te verkopen via het online 

veilingbureau I&O Auctions, De merodelei 81, bus 9 te 2300 Turnhout. 

 

Artikel 3. 

Er is geen uitgave voor deze opdracht aangezien het opgeld dat de bieder betaald wordt aan het 

veilingshuis, de kosten dekt voor het commissiepercentage van 17% ten laste van de politiezone dat 

door het veilingshuis in mindering gebracht wordt aande opbrengstsom van de veiling.  

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

16. - Directie Financiën & Logistiek - 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 in openbare zitting, 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33;  

 

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 36; 

 

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

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het voorstel van het gemeentebestuur van Knokke-Heist om naar aanleiding van een 

overheidsopdracht voor de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille, de politiezone 

Damme/Knokke-Heist in hun overheidsopdracht voor een periode van drie of vier jaar op te nemen; 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 oktober 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille via deelname aan de gezamenlijke 

overheidsopdracht geleid door het gemeentebestuur van Knokke-Heist”; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met als titel “Hernieuwing 

verzekeringsportefeuille” werd opgesteld door het gemeentebestuur van Knokke-Heist; 

 

Overwegende dat deze dienstverlening via een gezamenlijke overheidsopdracht voor de 

verzekeringsportefeuille voor alle betrokken partijen goedkoper zal kunnen worden gerealiseerd; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de gemeente Knokke-Heist aan te duiden om deze 

overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven en te gunnen; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

 

Overwegende dat voor deze opdracht krediet werd 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 voldoende krediet zal worden voorzien; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met als titel “Hernieuwing 

verzekeringsportefeuille”opgesteld door het gemeentebestuur van Knokke-Heist en aan de opdracht 

“Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille via deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht 

geleid 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.  

 

Artikel 2. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

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. 

 

Artikel 3. 

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

niveau. 

 

Artikel 4. 

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. 
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Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

17. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Voorstelling personeelsleden en eedafleggingen 
Vijf contractuele en drie statutaire personeelsleden worden door de korpschef voorgesteld aan de 

politieraad. 

 

De drie statutaire medewerkers worden uitgenodigd om in handen van de voorzitter van het 

politiecollege de wettelijk voorgeschreven eed af te leggen. 

 

Na de eedaflegging worden zij allen door de politieraadsleden en het aanwezige publiek onthaald met 

een warm applaus. 

 

GEHEIME ZITTING 

18. - Directie Personeel & Organisatie - Dienst Personeel: 

Directie Opsporing - Dienst Lokale Recherche - Pensionering van 1 eerste 

hoofdinspecteur van politie met ingang van 1 juli 2020 - Kennisneming 
 

De vergadering wordt gesloten om 20.22 uur 

 

 

Secretaris, Voorzitter, 

 


