
Politieraad lokale politie Kouter (5452)
Aanwezig: K. Audenaert, burgemeester-voorzitter, G. Defreyne, J. Bekaert, D. Vanhessche, A. Dumarey,
burgemeesters, N. Cordier, B. Halewyck, B. Van Parys, G. Bolle, K. Bonny, G. Vandaele, D. Van Moerkercke,
W. Coudyzer, A. Dhaese, W. Vandenberghe, l. Vandenbroucke, S. Reynaert, P. Veile, S. Beeeteere, P. Billiet,
D. Dauwe, l. Debruyne, R. Dewulf, B. Vander Donckt, raadsleden, K. Depovere, korpschef en A. Wittesaele,
secretaris

De politieraadvan de lokale politie Kouter heeft in vergadering van 18 september 2019 over volgende
punten beraadslaagd en beslist:

IN OPENBARE ZITTING:

1) Goedkeuring verslag (openbare zitting) vorige vergadering
Het verslag (openbare zitting) van de politieraad in zitting van 19 juni 2019 werd met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.

2) Mededelingen vanwege het politiecollege
De burgemeester-voorzitter heeft een aantal punten verduidelijkt uit de politiecolleges van 27 mei, 24 juni,
15 juli alsook 12 augustus 2019.

3) Middelen - Dossier realisatie centraal politiegebouw Torhout - Bestek 'Aanstellen van een ontwerper voor
het ontwerpen van en het toezicht op de uitvoering der werken van een nieuw centraal politiegebouw in
Torhout' - Goedkeuring

De politieraad heeft in zitting van 20 maart II. goedkeuring verleend om de projectregie voor de begeleiding
van de lokale politie Kouter bij de realisatie van het centraal politiegebouw in Torhout (tot de aanstelling
van de architect-ontwerper) via de zijdelingse in-house procedure toe te wijzen aan de West-Vlaamse
Intercommunale (WVI). HetWVI heeft in functie van dit dossier een selectieleidraad 'Overheidsopdracht
voor de aanneming van diensten - Mededingingsprocedure met onderhandeling op Europees niveau -
Aanstellen van een ontwerper voor het ontwerpen van en het toezicht op de uitvoering der werken van een
nieuw centraal politiegebouw in Torhout' opgesteld. Deze selectieleiddraad werd goedgekeurd door de
politieraad in zitting van 19 juni II.
De overheidsopdracht 'Aanstellen van een ontwerper voor het ontwerpen van en het toezicht op de
uitvoering der werken van een nieuw centraal politiegebouw in Torhout' werd gepubliceerd op 22 juni
(publicatie op Belgisch niveau) en 24 juni (publicatie op Europees niveau). Op 20 augustus (limietdatum
voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming) waren er 18 aanvragen tot deelneming ingediend.
Op 23 augustus II. is de selectiecommissie samengekomen voor:

Nazicht/controle van de aanvragen tot deelneming (UEA, handtekening, uitsluitingsgronden en
kwalitatieve selectiecriteria)
Controle van de selectiecriteria
Doorselectie (selectiecriteria, weging en beoordeling - toekenning punten volgens selectiecriterium -
finale rangschikking)

Het resultaat van deze selectie is vervat in het selectieverslag van 23 augustus 2019. Dit selectieverslag
werd goedgekeurd door het politiecollege in zitting van 02 september 11. Uit dit verslag blijkt dat 6 kandidaten
werden doorgeselecteerd. Aan deze kandidaten zal nu gevraagd worden een offerte in te dienen conform
het bestek 'Aanstellen van een ontwerper voor het ontwerpen van en het toezicht op de uitvoering der
werken van een nieuw centraal politiegebouw in Torhout', opgesteld door WVI (dit bestek is een aanvulling
van de selectieleidraad die werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 19 juni II.).
Na toelichting van het selectieverslag alsook het bestek door de heer Björn Denecker (WVI) heeft de
politieraad;

Kennis genomen van het selectieverslag van 23 augustus 2019
Met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend aan het bestek 'Aanstellen van een ontwerper
voor het ontwerpen van en het toezicht op de uitvoering der werken van een nieuw centraal
politiegebouw in Torhout' opgesteld door WVI en toegelicht tijdens de zitting

4) Middelen - Aankoop (vervanging) politievoertuig ten behoeve van het contactteam lchtegem - Vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen

De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor de aankoop van een politievoertuig ten behoeve
van het contactteam lchtegem voor een totaalbedrag geraamd op 65.000,00 euro (inclusief BTW). Dit
betreft de vervanging van het politievoertuig Volkswagen Tranporter met nummerplaat NJ1699 dat, conform
het voertuigmigratieplan, dient afgeschreven te worden. De nodige kredieten zijn voorzien in de



politiebegroting 2019 onder artikel 330/743-98. De politieraad heeft zich akkoord verklaard om voor deze
aankoop in te schrijven in het raamcontract Procurement2016 R3 010.

5) Personeel - Openstellen 1 vacature middenkader (hoofdinspecteur-functioneel beheerder) en 1 vacature
basiskader (inspecteur wijkpolitie) via de Mobiliteit 2019-03 - Goedkeuring

De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor het openstellen van 1 vacature middenkader
(hoofdinspecteur-functioneel beheerder) en 1 vacature basiskader (inspecteur wijkpolitie) via de Mobiliteit
2019-03 alsook voor de voorgestelde wijze van selectie (advies van een selectiecommissie) en
samenstelling van de selectiecommissie.

6) Personeel - Openstellen 2 vacatures basiskader (1 inspecteur interventiepolitie en 1 inspecteur wijkpoiitie)
via de Aspirantenmobiliteit 2019-A2 - Goedkeuring

De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend voor het openstellen van 2
vacatures basiskader, graad inspecteur, ten behoeve van de interventiepolitie (categorie B) alsook van de
wijkpolitie (categorie C) met toepassing van de mobiliteit/GPI 73 via de aspirantenmobiliteit 2019-A2

7) Beleid - Ontwerp zonaal veiligheidsplan - Bespreking
Conform de bepalingen van de interministeriële omzendbrief PLP 58 (betreffende de procedure tot
indiening van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie) dient de lokale politie een zonaal veiligheidsplan voor de periode 2020-
2025 op te stellen. In dit zonaal veiligheidsplan wordt een overzicht gegeven van de strategische
doelstellingen van de politiezone en de manier waarop de politiezone een bijdrage kan leveren aan de
integrale en geïntegreerde veiligheid in ons land. Het ontwerp van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025
werd opgesteld door de korpsleiding na een diepgaande scanning en analyse en omvat een aantal
prioriteiten en aandachtspunten. Het zonaal veiligheidsplan dient goedgekeurd te worden door de zonale
veiligheidsraad (gepland op 18 oktober as.) waarna het plan voorgelegd wordt aan de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie ter goedkeuring.
Het ontwerp van zonaal veiligheidsplan werd toegelicht aan de politieraad. Een handout van deze
toelichting werd ter beschikking gesteld tijdens de vergadering.

IN GEHEIIVIE ZITTING:

8) Goedkeuring verslag (geheime zitting) vorige vergadering
9) Personeel - Aanstelling 1 middenkader (hoofdinspecteur-functioneel beheerder) in het kader van de
Mobiliteit 2019-03
10) Personeel - Definitieve oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid - Kennisname
11) Personeel - Toekenning vergoeding ten gevolge van arbeidsongeval - Blijvende graad van invaliditeit

Overeenkomstig de bepalingen betreffende het administratief toezicht voor de politieraden liggen voormelde
besluiten ter inzage van het publiek van 19 september tot 29 september 2019 op de Beleidsondersteuning te
Jabbeke (Constant Permekelaan 8), iedere werkdag tijdens de kantooruren.
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