
Politieraad lokale politie Kouter (5452)
Aanwezig: G. Defreyne, burgemeester-voorzitter, J. Bekaert, 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. 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 (digitale beraadslaging via Teams ikv
Covid-19 maatregelen) van 15 september 2021 over volgende punten beraadslaagd en beslist:

IN OPENBARE ZITTING:

(de openbare zitting kon via livestream https://youtu.be^bHmE3ySjqE gevolgd worden)

1) Besluit van de burgemeester-voorzitter inzake de digitale beraadslaging - Kennisname
De politieraad heeft kennis genomen van de beslissing van de burgemeester-voorzitter (dd. 01,09.2021)
inzake de digitale beraadslaging (via Teams) van de politieraad in huidige zitting en dit in kader van de
Covid-19 maatregelen.

2) Goedkeuring verslag (openbare zitting) vorige vergadering
Het verslag (openbare zitting) van de politieraad in zitting van 16 juni 2021 (nummer 03/2021) werd met
eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

3) Mededelingen vanwege het politiecollege
De burgemeester-voorzitter heeft een aantal punten verduidelijkt uit de politiecolleges van 31 mei alsook
14 en 28 juni 2021.

4) Middelen -Aankoop 14 laptops-Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend voor de aankoop van Uiaptops,
in casu 11 laptops als vervanging ten behoeve van de wijken Gistel, lchtegem, Jabbeke, Oudenburg en
Torhout, de lokale recherche, interventie Zuid, het operationeel invalspunt, de mobiliteitscel, de dienst
slachtofferbejegening en de dienst jeugd en gezin, alsook 3 laptops die voorzien worden voor 3 nieuwe
medewerkers (Calog niveau A en 2 officieren), en dit voor een totaalbedrag geraamd op 13.000,00 euro
(inclusief BTW). De nodige kredieten zijn voorzien in de politiebegroting 2021 onder artikel 330/742-53, De
politieraad heeft zich akkoord verklaard om voor deze aankoop in te schrijven in het raamcontract Creat
(raamcontract zonder nummer, geldig tot 31 oktober 2021).

5) Middelen -Aankoop 12 smartphones-Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor de aankoop van 12 smartphones, in casu 10
smartphones voor de medewerkers die opteren voor individuele toestellen ipv collectieve toestellen, alsook
2 smartphones voor de 2 nieuwe ICT-medewerkers, en dit voor een totaalbedrag geraamd op 6.000,00
euro (inclusief BTW). De nodige kredieten zijn voorzien in de politiebegroting 2021 onder artikel 330/742-
53. De politieraad heeft zich akkoord verklaard om voor deze aankoop in te schrijven in het raamcontract
FORCMS-GSM-112 (geldig tot 30 juni 2024).

6) Middelen - Upgrade Mobile Office Sapphire naar Sapphire.Next - Vaststellen voorwaarden en wijze van
gunnen

De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend voor de upgrade van Mobile
Office Sapphire naar Sapphire.Next voor een totaalbedrag geraamd op € 2.400,00 (BTW inclusief). De
nodige kredieten zijn voorzien in de politiebegroting 2021 onder artikel 330/742-53.
De politieraad heeft zich akkoord verklaard om hiervoor beroep te doen op de firma Lebon IT Services uit
Oostnieuwkerke, leverancier van Mobile Office.

7) Personeel-Openstellen 8 vacatures via de Mobiliteit 2021-03-Goedkeuring
De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor het openstellen van 2 vacatures officier
(commissaris - (adjunct-)coördinator interventie), 1 vacature middenkader (hoofdinspecteur operationeel
invaispunt), 4 vacatures basiskader (3 inspecteurs wijkpolitie en 1 inspecteur interventiepoiitie) en 1
vacature Calog niveau C (assistent-medewerker interventie) via de Mobiliteitscyclus 2021-03 alsook voor
de voorgestelde wijze van selectie (advies van een selectiecommissie) en samenstelling van de
selectiecommissie.

8) Personeel - Tijdelijke delegatie aan het politiecollege van de bevoegdheid voor aanwerving en benoeming
van personeel in het kader van de Mobiliteitscycli 2021-03, 2021-04 en 2021-05-Goedkeuring

De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend om, conform artikel 56 van de
wet op de geïntegreerde politie, een tijdelijke delegatie aan het politiecollege te geven voor aanwerving en



benoeming van personeel in het kader van de Mobiliteitscycii 2021-03, 2021-04 en 2021-05.

IN GEHEIME ZITTING:

9) Goedkeuring verslag (geheime zitting) vorige vergadering
10) Personeel - Externe statutaire werving 1 Calog niveau A (adviseur-beleidsmedewerker) - Aanstelling
11) Personeel - Definitieve oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid - Kennisname
12) Personeel - Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan de pensionering - Goedkeuring

Overeenkomstig de bepalingen betreffende het administratief toezicht voor de politieraden liggen voormelde
besluiten ter inzage van het publiek van 16 september tot 26 september 2021 op de Beleidsondersteuning te
Jabbeke (Constant Permekelaan 8), iedere werkdag tijdens de kantooruren.

A. Wittesaele
Secretaris
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G. Defreyne
Burgemeester-voorzitter
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