
Politieraad lokale politie Kouter (5452)
Aanwezig: A. Dumarey, burgemeester-voorzitter, ê—Defreyne, L. Cobbaert, F. Casteleyn, K. Audenaert,
burgemeesters, G. Cappolle, B. Halewyck, B. Van Parys, G-ë&tie, K. Bonny, K. Gadeyne, D. Van Moerkercke,
P. Berton, A. Dhaese, l. Vandenbroucke, C. Vandermeersch, 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 21 september 2022 over volgende
punten beraadslaagd en beslist:

IN OPENBARE ZITTING:

1) Varia - Eedaflegging en aanstelling politieraadsSid Carine Vandermeersch
Mevrouw Carine Vandermeersch (Jabbeke) heeft haar eed afgelegd als politieraadslid van de zone Kouter,
en dit als opvolger van de heer Wim Vandenberghe die zijn ontslag als politieraadslid van de lokale politie
Kouter heeft ingediend.

2) Goedkeuring verslag (openbare zitting) vorige vergadering
Het verslag (openbare zitting) van de politieraad in zitting van 18 mei 2022 (nummer 02/2022) werd met
eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

3) Varia - Dienst Jeugd en Gezin lokale politie Kouter - Toelichting
Inspecteur B. Forrest heeft toelichting gegeven nopens de organisatie en werking van de dienst Jeugd en
Gezin binnen de lokale politie Kouter. Een hand-out van deze toelichting werd ter beschikking gesteld
tijdens de vergadering.

4) Mededelingen vanwege het politiecollege
De burgemeester-voorzitter heeft een aantal punten verduidelijkt uit de politiecolleges van 09 en 23 mei
alsook 13 en 27 juni 2022.

5) Middelen - Overheidsopdracht voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques
-Aansluiten bij de raamovereenkomst Procurement 2022 R3 082 - Goedkeuring

De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend voor de aansluiting bij de
raamovereenkomst Procurement 2022 R3 082 (toegewezen-aan de firma Edenred Belgium nv, Vorstlaan
165 bus 9, 1160 Brussel) en dit voor' het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische
maaltijdcheques ten behoeve van de personeelsleden van de lokale politie Kouter, De nodige kredieten
zijn voorzien onder de artikelen 33001/121-48 (operationeel personeel) en 33091/121-48
(burgerpersoneel) van de gewone begroting voor het dienstjaar 2022.

6) Middelen - Afschrijving informaticamateriaal 2022 - Goedkeuring
De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor de afschrijving van diverse soorten
infomnaticamateriaal. Dit materiaal zal naar het containerpark afgevoerd worden voor vernietiging gezien
al het materiaal defect of onbruikbaar is (de laptops en desktops zijn onbruikbaar gemaakt zijn volgens de
richtlijnen van DRI, in casu verwijderen en vernietigen van de harde schijf).

7) Financiën - Opname lening financiering bouw centraal politiegebouw Torhout - Goedkeuring contract
Alle investeringen die verband houden met de bouw van het nieuw centraal poiitiegebouw in Torhout in de
diverse investeringstabellen zijn voorzien om te worden gefinancierd met leningen, (minus een geraamd
bedrag van 1 miljoen euro dat wordt voorzien bij de verkoop van het gebouw in de Maria Van
Bourgondjëlaan 9 in Torhout). De totaliteit aan op te nemen leningen bedraagt 10 miljoen euro, waarvan
het bedrag bij bestelling dan desgevallend kan worden verminderd. De bijzonder rekenplichtige heeft een
contract betreffende de opname van een lening ter financiering van de bouw van een nieuw centraal
politiegebouw in Torhout (met referentienummer BR/2022/01) opgesteld. Dit werd goedgekeurd door het
politiecollege in zitting van 22 augustus 2022.
De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend voor het voorgelegde contract
voor het aangaan van leningen BR/2022/01 zoals het werd opgesteld door de bijzonder rekenplichtige en
dat zal dienen om offertes op te vragen bij diverse financiële instellingen.

8) Personeel - Openstellen 2 vacatures basiskader (2 inspecteurs wijkpolitie) via de Mobiliteit 2022-03 -
Goedkeuring

De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor het openstellen van 2 vacatures basiskader (2
inspecteurs wijkpolitie) via de Mobiliteitscyclus 2022-03 alsook voor de voorgestelde wijze van selectie
(advies van een selectiecommissie) en samenstelling van de selectiecommissie.



9) Personeel - Openstellen 2 vacatures basiskader (2 inspecteurs interventiepolitie) en 1 vacature Calog
niveau B (consulent bijzondere graad ICT-consulent) via de Mobiliteit 2022-04 - Goedkeuring

De politieraad heeft unaniem goedkeuring verleend voor het openstellen van 2 vacatures basiskader (2
inspecteurs interventiepolitie) en 1 vacature Calog niveau B (consulent bijzondere graad ICT-consulent)
via de Mobiliteitscyclus 2022-04 alsook voor de voorgestelde wijze van selectie (advies van een
selectiecommissie) en samenstelling van de selectiecommissie.

10) Personeel - Tijdelijke delegatie aan het politiecollege van de bevoegdheid voor aanwerving en benoeming
van personeel in het kader van de externe rekrutering voor operationeel kader (nieuw rekruteringsconcept
SaRa) - Goedkeuring

De politieraad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend om, in het kader van het nieuw
rekruteringsconcept bij de geïntegreerde politie, in casu externe rekrutering voor operationeel kader
(SaRa), de bevoegdheid tot aanwerving en benoeming van het personeel in de politiezone te delegeren
naar het politiecollege en dit voor de termijn van de lopende legislatuur.

IN GEHEHV1E ZITTING:

11) Goedkeuring verslag (geheime zitting) vorige vergadering
12) Personeel - Toekenning vergoeding ten gevolge van arbeidsongeval - Blijvende graad van invaliditeit
13) Personeel - Definitieve oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid - Kennisname
14) Personeel - Aanvraag non-activiteit voorafgaand aan de pensionering - Goedkeuring
15) Personeel - Ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - Kennisname
16) Personeel - Aanstelling en benoeming 2 basiskaders (2 inspecteurs interventiepolitie) in het kader van de
Aspirantenmobiliteit 2022-A1

Overeenkomstig de bepalingen betreffende het administratief toezicht voor de politieraden liggen voormelde
besluiten ter inzage van het publiek van 22 september tot 02 oktober 2022 op de Beleidsondersteuning te
Jabbeke (Copstant Pennekelaan 8), iedere werkdag tijdens de kantooruren.

A. Wittesaele,
Secretaris

A. D u ma rey
Burg,émeester-voorzitter


