
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 Papys, G. Bolle, K. Bonny, G. Vandaele, D. Van Moerkercke,
W. Coudyzer, A. Dhaese, W. Vandenberghe, l. Vandenbroucke, S. Reynaert, P. Veile, S. Becelaere, 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 16 september 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 17 juni 2020 werd met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.

2) Beleid - Ontwerp zonaal GAS-reglement - Bespreking en advies
Het ontwerp van zonaal GAS-reglement werd toegelicht en uitgebreid besproken. Na deze toelichting en
bespreking heeft de politieraad (met 19-ja stemmen en 3 nee-stemmen) een positief advies gegeven inzake
desbetreffend ontwerp van zonaal GAS-reglement. Dit ontwerp van zonaal GAS-reglement zal nu nog
voorgelegd worden aan de Procureur des Konings voor advies en dient dan finaal door de 5 respectievelijke
gemeenteraden te worden goedgekeurd.

3) Mededelingen vanwege het poiitiecollege
De burgemeester-voorzitter heeft een aantal punten verduidelijkt uit de politiecolieges van 18 mei, 15 en
29 juni alsook 13 juli 2020.

4) Middelen -Aankoop functionele uitrusting 2020 -Vaststellen voon/vaarden en wijze van gunnen
De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend voor de aankoop van functionele
uitrusting, in casu 30 wapenstokken, 40 wapenstokhouders, 10 dienstgordels en 1 wielklem (ten behoeve
van het contactteam Torhout) voor een totaalbedrag geraamd op € 5.000,00 (inclusief BTW). De opdracht
zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met uitzondering
voor wat betreft de aankoop van 30 wapenstokken waarvoor zal ingeschreven worden in het raamcontract
Procurement 2017 R3 012). De nodige kredieten zijn voorzien in de politiebegroting 2020 onder artikel
330/744-51.

5) Middelen - Aankoop 15 Citrix-licenties - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor de aankoop van 15 Citrix-licenties alsook het
afsluiten van een onderhoudscontract voor een totaalbedrag geraamd op € 4.460,00 (inclusief BTW). De
nodige kredieten zijn voorzien in de politiebegroting 2020 onder de artikelen 330/742-53 en 330/123-13.
De politieraad heeft zich akkoord verklaard om voor deze aankoop beroep te doen op de firma Lebon IT
Services uit Oostnieuwkerke, leverancier en beheerder van de Citrix-omgeving.

6) Middelen - Aankoop kantoormeubilair 2020 - Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring gegeven voor de aankoop van
kantoormeubilair, in casu 1 zit/sta tafel en 2 ergonomische bureaustoelen, voor een totaalbedrag geraamd
op € 1.200,00 (inclusief BTW). De opdracht zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking (voor wat betreft de zit/sta tafel) en via inschrijving in het raamcontract
TorCms-Zit-106-perceel4 (voor wat betreft de 2 ergonomische bureaustoelen). De nodige kredieten zijn
voorzien in de politiebegroting 2020 onder artikel 330/741-51.

7) Middelen - Aankoop motorkledij (winterkledij) ten behoeve van de 5 motorrijders mobiliteitscel - Vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen

De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor de aankoop van motorkledij (winterkledij) in casu
5 winterjassen, 5 winterbroeken, 5 regenoverjassen, 5 regenoverbroeken en 5 paar bretellen, ten behoeve
de 5 motorrijders van de mobiliteitscel voor een totaalbedrag geraamd op 10.000,00 euro (inclusief BTW).
De nodige kredieten zijn voorzien in de politiebegroting 2020 onder artikel 330/744-51. De politieraad heeft
zich akkoord verklaard om voor deze aankoop in te schrijven in het raamcontract Procurement 2017
R3 046.

8) Personeel - Openstellen 1 vacature middenkader (1 hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie ICT), 1
vacature basiskader (inspecteur interventie) en 3 vacatures Calog niveau B (2 consulenten bijzondere graad
ICT-consulent en 1 consulent bestuurlijke politie) via de Mobiliteit 2020-04 - Goedkeuring

De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend voor het openstellen van 1
vacature middenkader (1 hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie ICT), 1 vacature basiskader



(inspecteur interventie) en 3 vacatures Calog niveau B (2 consulenten bijzondere graad ICT-consulent en
1 consulent bestuurlijke politie) via de Mobiliteitscyclus 2020-04 alsook voor de voorgestelde wijze van
selectie (advies van een selectiecommissie) en samenstelling van de selectiecommissie.

9) Personeel - Organogram- en formatiewijziging OT4 - Goedkeuring door het specifiek bijzonder toezicht
- Kennisname

De politieraad wordt gevraagd heeft kennis genomen van de beslissing van de provinciegouvemeur (in het
kader van het specifiek bijzonder toezicht) van 06 juli 2020 waarbij de organogram" en formatiewijziging
OT4 alsook de weging Calog niveau A - beleidsmedewerker (zoals vastgesteld door de politieraad in zitting
van 17 juni 2020) werden goedgekeurd.

IN GEHEIME ZITTING:

10) Goedkeuring verslag (geheime zitting) vorige vergadering
11) Personeel - Ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - Kennisname
12) Personeel - Toekenning vergoeding ten gevolge van arbeidsongeval - Blijvende graad van invaliditeit

Overeenkomstig de bepalingen betreffende het administratief toezicht voor de politieraden
besluiten ter inzage van het publiek van 17 september tot 27 september 2020 op de Beleid;
Jabbeke (Constant Permekelaan 8), iedere werkdag tijdens de kantooruren.
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