
Politieraad lokale politie Kouter (5452)
Aanwezig: J. Bekaert, burgemeester-voorzitter, G. Defreyne, D. Vanhessche, A. Dumarey, K. Audenaert,
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. Beceiaere, P. Billiet,
D. Dauwe, l. Debruyne, R. Dewulf, B. Vander Donckt, raadsleden, K. Depovere, korpschef en A. Wittesaele,
secretaris

De politieraad van de lokale politie Kouter heeft in vergadering van 12 februari 2020 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 20 november 2019 werd met eenparigheid
van stemmen goedgekeurd.

2) Mededelingen vanwege het politiecollege
De burgemeester-voorzitter heeft een aantal punten verduidelijkt uit de politiecolleges van 04 en 18
november, 02 en 16 december 2019 alsook 06 januari 2020,

3) Financiën - Politiebegroting over het dienstjaar 2019 - Goedkeuring door de provinciegouverneur -
Kennisname

De politieraad heeft kennis genomen van de beslissing van de provinciegouverneur van 15 mei 2019
waarbij de politiebegroting 2019 van de politiezone Kouter (zoals vastgesteld door de politieraad in zitting
van 20 maart 2019) werd goedgekeurd.

4) Financiën - Begrotingswijzigingen 1 en 2 politiebegroting dienstjaar 2019 - Goedkeuring door de
provinciegouverneur - Kennisname

De politieraad heeft kennis genomen van de beslissing van de provinciegouverneur van 19 december
2019 waarbij de begrotingswijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2019 van de politiezone Kouter (zoals vastgesteld
door de politieraad in zitting van 20 november 2019) werden goedgekeurd.

5) Financiën- Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening over het dienstjaar 2018-Vaststelling
De begrotingsrekening, balans en resultatenrekening over het dienstjaar 2018 werden door de politieraacf
vastgesteld met 95,50 ja-stemmen (berekening overeenkomstig stemgedrag inzake politiebegroting
bepaald in artikel 26 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus).

6) Financiën - Politiebegroting over het dienstjaar 2020 - Vaststelling
De politiebegroting over het dienstjaar 2020 werd door de poiitieraad vastgesteld met 95,50 ja-stemmen
(berekening overeenkomstig stemgedrag inzake politiebegroting bepaald in artikel 26 van de wet van 07
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus).

7) Financiën - Overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten in de gewone
dienst - Overdracht van bevoegdheid voor het dienstjaar 2020 - Beslissing

De politieraad heeft, conform artikel 33, §2, eerste lid van de wet van 07 december 1998 tot organisatie
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (gewijzigd door de wet van 01 maart
2019), unaniem goedkeuring verleend voor de overdracht van bevoegdheid aan het politiecollege voor alle
overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op
het dagelijks beheer van de politiezone en binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting
ingeschreven kredieten voor het dienstjaar 2020.

8) Middelen - Dossier realisatie centraal politiegebouw Torhout - Begeleiding/opvolging door WVI tijdens fase
2 en fase 3 (ontwerpfase) - Goedkeuring

De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend om verder beroep te doen op
de West-Vlaamse Intercommunale (WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge) voor de begeleiding en
opvolging tijdens fase 2 (opmetingsplan, archeologienota, sloopopvolgingsplan, veiligheidscoördinatie,
sonderingen, bodemsaneringsdeskundige) alsook fase 3 (ontwerpfase - opvolging en ondersteuning tot
aan definitief ontwerp) van het dossier inzake de realisatie van een centraal politiegebouw en dit via de
zijdelingse in-house procedure (artikel 30, §2 van de wet op de overheidsopdrachten). De totale kostprijs
wordt geraamd op 35.000,00 euro (inclusief BTW). De nodige kredieten zijn voorzien in de politiebegroting
2020 onder artikel 330/722-60.

9) Middelen - Upgrade PC-infrastructuur naar Windows 10 (inclusief Mobile Office Sapphire)-Goedkeuring
De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor de upgrade van de PC-infrastructuur van de lokale
politie Kouter naar Windows 10 (inclusief Mobile Office Sapphire), in casu:



plaatsen SSD (Solid State Disk) in alle PC's, zodat Windows 10 performant kan werken
servers voorzien van extra ramgeheugen om de vereisten van Windows 10 te kunnen opvangen
Mobile Office upgraden naar"Sapphire", zodat deze ook Windows 10 ondersteunt

voor een totaalbedrag van € 27.656,49 (inclusief BTW). De nodige kredieten zijn voorzien in de
politiebegroting 2020 onder artikel 330/742-53. Gezien het huidige serverpark door Lebon IT Services uit
Oostnieuwkerke wordt beheerd, dient deze upgrade door hen uitgevoerd te worden.

10) Personeel - Openstellen 1 vacature middenkader (hoofdinspecteur-rechercheur) via de Mobiliteit 2019-05
-Goedkeuring

De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor het openstellen van 1 vacature middenkader (in
casu 1 hoofdinspecteur-rechercheur - gespecialiseerd ambt) via de IVIobiliteitscyclus 2019-05 alsook voor
de voorgestelde wijze van selectie (advies van een selectiecommissie) en samenstelling van de
selectiecommissie.

IN GEHEIME ZITTING:

11) Goedkeuring verslag (geheime zitting) vorige vergadering

12) Personeel-Aanstelling 1 middenkader (hoofdinspecteur-rechercheur)) in het kader van de Mobiliteit 2019-
05

13) Personeel - Toekenning functionele titel 'Rechercheur' - Bekrachtiging

14) Personeel - Toekenning vergoeding ten gevolge van arbeidsongeval - Blijvende graad van invaliditeit

15) Personeel - Ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - Kennisname

16) Personeel - Valorisatie geldelijke anciënniteit

Overeenkomstig de bepalingen betreffende het administratief toezicht voor de politiera'^en liggen voormelde
besluiten ter inzage van het publiek van 13 februari tot 23 februari 2020 op de Bel^dsondersteuning te
Jabbeke (Constant Permekelaan 8), iedere werkdag tijdens de kantooruren.

A. Wittesaele
Secretaris

c<-^

J. Bekaert
BurgemeesÜpr-voorzitter


