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NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE SPOORKIN 

ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2019 

 

Aanwezig:  P. Roose, Burgemeester-voorzitter; 
G. Liefooghe, L. Morlion, Burgemeesters; 
P. Ameloot, G. Butaye, D. Decorte, J. Deheegher, J. Goens, S. Hommez,  
D. Kesteloot, I. Lootvoet, M. Note, A. Pilet, A. Soenen, P. Sticker, M. Vandenbroucke, 
raadsleden; 
D. Camerlynck, Korpschef; T. Fonteyne en J. Debruyne, Commissaris; Y. Sohier, secretaris; 
K. Degraeve, bijzonder rekenplichtige (agendapunt 1 en 2); 

Verontschuldigd: J. Verfaillie, raadslid; 

Afwezig:  W. Vanlouwe, raadslid. 

 

Dagorde 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

2. Vaststelling begroting 2020 - gewone en buitengewone dienst 

3. Aankoop – Radiopark 

4. Vaste ANPR – aanpassing onderhoudscontract en PV voorlopige oplevering 

5. Statutenwijziging TMVS 

Geheime zitting 

6. Kennisgave – Aanwerving 1 CaLog niveau C – projectmatige ondersteuning 

7. Mobiliteitscyclus 2019-04: Aanwerving 1 inspecteur binnen de dienst interventie – reeksnummer 628 

 

De zitting wordt geopend om 20.04 uur door de heer Peter Roose, voorzitter, ingevolge de schriftelijke 
uitnodiging door het politiecollege gedaan d.d. 18 november 2019. 
Bij aanvang van de zitting heet de voorzitter iedereen welkom en meldt dat politieraadslid Jan Verfaillie zich 
heeft verontschuldigd. 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
 
De politieraad, 
 
Juridische context 

- Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft. 

 
Feitelijke context en argumentatie 
 
De notulen van de politieraad van 17 september 2019 werden via elektronische post overgemaakt aan alle 
politieraadsleden. 
 
Er worden geen bemerkingen geformuleerd met betrekking tot deze notulen. 
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Besluit: 
 
Art. 1- De notulen van de vergadering van de politieraad dd. 17 september 2019 worden goedgekeurd. 
 
 

 

2. Vaststelling begroting 2020 - gewone en buitengewone dienst 
 
De politieraad, 
 
Juridische context 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (BS 05/01/1999), meerbepaald de artikelen 26, 27, 33, 34, 39, 40, 41 en artikelen 71 tot 89; 

- Ministeriële Omzendbrief ZPZ 8 van 18/10/2000 - Politiehervorming. - Richtlijnen inzake de 
gemeentebegroting en -boekhouding m.b.t. de politiehervorming (BS 15/11/2000); 

- Wet van 02 april 2001 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, meerbepaald artikel 250 bis en artikel 
250 quinquies (BS 14/04/2001); 

- Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 betreffende de algemene regeling van de gemeentebegroting; 
- Nieuwe gemeentewet, meerbepaald titel V; 
- Koninklijk Besluit van 20 december 2000 (BS 29/12/2000) betreffende de berekeningswijze van het 

aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 
- Ministeriële Omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001 betreffende de berekeningswijze van het aantal 

stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege (BS 13/04/2001); 
- Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van 

de lokale politie; 
- Omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 - Nieuwe lokale politie - eengemeentezones en 

meergemeentezones - administratief toezicht - specifiek toezicht en gewoon toezicht; 
- Ministeriële Omzendbrief PLP 12 van 08 oktober 2001 betreffende de rol van de Gouverneurs in het 

kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie 
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (BS 30/10/2001); 

- Ministerraad van 9 maart 2001 inzake de federale dotatie (BS 16/06/2001); 
- Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone (BS 
24/11/2001); 

- Ministeriële Omzendbrief PLP 17 van 6 december 2001 houdende tussenkomst van de federale 
overheid in de financiering van de lokale politiekorpsen – federale toelage; 

- Omzendbrief PLP 57 omtrent de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2019. 
 
Feitelijke context en argumentatie 
 
Tot op heden is er nog geen ministeriële omzendbrief verschenen betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones. 
 
De berekening van de stemming gebeurt op basis van de nettolasten van de verschillende gemeenten uit de 
politiezone, en dit bedraagt voor de begroting in de politieraad voor Veurne 68,34 %, Alveringem 18,62 %, Lo-
Reninge 13,04 %. 
 
Het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2020 respectievelijk voor de gewone en de buitengewone 
dienst wordt toegelicht. 
 
De globale samenvatting ziet er als volgt uit: 
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Gewone dienst 
 

Gewone uitgaven Gewone ontvangsten 
 

5 453 694 euro 5 179 484 euro 
 

Geraamd begrotingsresultaat vorig jaar : 
 

275 651 euro 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020: 
 

1 441 euro 
 

 

Buitengewone dienst 
 

Buitengewone uitgaven Buitengewone ontvangsten 
 

325 000 euro 285 000 euro 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar : 
 

50 740 euro 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 : 
 

10 740 euro 
 

 
De bijzonder rekenplichtige geeft zijn toelichting tot de politiebegroting dienstjaar 2020. 
 
Tussenkomst ter zitting 
 
Raadslid Jef Goens vraagt waarom er in de algemene gegevens betreffende de politiezone wordt verwezen 
naar de bevolkingsgegevens van 31 december 2011. Hierop meldt de bijzonder rekenplichtige Kris Degraeve 
dat het een vergetelheid betreft en hij zal de meest recente gegevens opnemen (nl. van 2018). 
 
Er wordt overgegaan tot de stemming over het geheel van de begroting. 
 
 
Besluit: Met unanieme goedkeuring 
 
Art. 1- De politiebegroting voor het dienstjaar 2020 van de politiezone Spoorkin wordt als volgt vastgesteld en 

goedgekeurd: 
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- gewone uitgaven - eigen en vorige dienstjaren 5 293 694 
- gewone ontvangsten - eigen en vorige dienstjaren 5 104 484 
- totaal van de overboekingen   - 85  000 
- geraamd resultaat gewone dienst   -274 210 
- geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar  275 651 
 --------------- 
- geraamd algemeen begrotingsresultaat - gewone dienst  1 441 
 
 
- buitengewone uitgaven totaal eigen en vorige dienstjaren     325 000 
- buitengewone ontvangsten - eigen en vorige dienstjaren 125 000 
- totaal van de overboekingen 160 000 
- geraamd resultaat buitengewone dienst -40 000 
- geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar 50 740 
  --------------- 
- geraamd algemeen begrotingsresultaat - buitengewone dienst 10 740 

Art. 2- In uitvoering van artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, waarbij onder andere artikel 242 van de Nieuwe 
Gemeentewet van toepassing wordt verklaard, zal de politiebegroting voor het dienstjaar 2020 van de 
politiezone Spoorkin ter kennisname van de bevolking op de zetel van de politiezone worden 
neergelegd. 

Art. 3- De politiebegroting voor het dienstjaar 2020 van de politiezone Spoorkin zal krachtens artikel 71 van 
de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, samen met afschrift van dit besluit voor goedkeuring aan de heer Gouverneur van de 
provincie worden overgemaakt binnen een termijn van twintig dagen ingaande de dag volgend op de 
vaststelling van de begroting. 

 
 
De bijzonder rekenplichtige Kris Degraeve verlaat de zitting om 20.13 uur. 
 
 

 

3. Aankoop– Radiopark 
 
De politieraad, 

Referenties 

 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

 Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken 

 Alle wijzigingen aan de wetten en besluiten die van toepassing zijn op voormelde opdracht 

 Besluit politiecollege in zitting van 23 april 2019 betreffende de opzeg van het Diamond contract voor 
de radio’s bij de firma Securitas met ingang van 01 januari 2020. 

 Besluit politiecollege in zitting van 10 oktober 2019 betreffende radiopark vernieuwen 
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Feitelijke context en argumentatie 

Op 01 januari 2014 ging het contract (Diamond met nr.: 1157) in voor het huren van alle radiomateriaal bij 
Securitas (voormalige Sait Zenitel), hierbij hoort ook het bijvoegsel nr. 1° voor de toebehoren van het radiotype 
MTP850. 
Het contract loopt voor een periode van 6 jaren. Bij opzeg dient tenminste 6 maanden voor het einde van de 
lopende periode worden opgezegd. 
Op jaarbasis betaalt PZ Spoorkin 20.145,43€ btwi.  
Om de markt te kunnen bevragen naar scherpere prijzen voor het radiomateriaal, koos PZ Spoorkin ervoor het 
contract op te zeggen met een opzegtermijn van 6 maanden. 
In het politiecollege in zitting van 23 april 2019 werd de goedkeuring gegeven voor het opzeggen van het 
contract Diamond met nr.: 1157 en het bijvoegsel nr. 1° voor de toebehoren van het radiotype MTP850 bij de 
firma Securitas gelegen in de Sint Lendriksborre 3 in 1120 Brussel, dit met einddatum 01 januari 2020. 
De kennisgave van de opzeg van het contract van het radiomateriaal en navraag advies van een nieuw contract 
werd geagendeerd op het Basisoverlegcomité (BOC) van 07 juni 2019. 
 
De medewerkers van de politiezone gaven na een testmoment reeds hun bevindingen van de radio’s die 
beschikbaar zijn via het ASTRID-raamcontract CD-MP-OO-60 bij de firma Abiom uit Sint-Niklaas. 
 
Het politiecollege gaf in zitting van 10 oktober 2019 en 12 november 2019 haar goedkeuring om het voorstel 
van de aankoop radio’s en toebehoren met het onderhoudscontract Platinum via het ASTRID-raamcontract CD-
MP-OO-40 en bijakte CD-MP-OO-60, voor de vernieuwing van het radiopark, te agenderen op de politieraad 
van 26 november 2019. 
 

Naar aanleiding van de optimalisatie van de behoeftes van de zone, werd een offerte aangevraagd met de richtprijs 
van: 

Eénmalige kost 
Aankoop Radio’s en toebehoren incl. inbouw en uitbouw van de laders en voertuigradio’s: 32.363,28 € btwi. 
Bestaande uit: 17 Sepura SC20 (robuuste model) 

6 Sepura SC21 (compacter model) 
2 SRG3900 GPS Less Console,TEA2, prot.HW,380-430MHz (vaste radiopost in voertuigen) 
Batterijen 
Toebehoren 

 
Jaarlijkse kost 
Serviceovereenkomst PLATINUM (Onderhoud ASTRID Randapparatuur): 3569,50 euro btwi. Gedurende de eerste 3 
jaren dient geen omniumverzekering genomen worden aangezien de serviceovereenkomst voldoende dekt. 

Financiële gevolgen 

In de politieraad van 26 november 2019 zal de begroting 2020 gewone en buitengewone dienst worden 
vastgesteld. 
Op de post 33000/744-51 ‘Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting’ van de buitengewone 
dienst zal 33.000 euro voorzien worden voor de aankoop van radio’s en de in- en uitbouw van de 
voertuigradio’s en –laders. 

Op de post 33000/124-12 ‘Huur - en onderhoudskosten van technische benodigdheden’ van de gewone dienst zal 
3.569,50 euro voorzien worden voor de serviceovereenkomst PLATINUM voor de Radio’s. 

Besluit: 

Art. 1- Unanieme goedkeuring wordt verleend voor de aankoop van de radio’s en toebehoren voor de 
richtprijs van 32.363,28 € btwi. en dit in te boeken onder artikel 33000/744-51 ‘Aankoop van 
machines, exploitatiematerieel en uitrusting’ van de buitengewone dienst in het dienstjaar 2020. 
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Art. 2- Goedkeuring wordt verleend voor de aanschaf van de Serviceovereenkomst PLATINUM via het 
ASTRID-raamcontract CD-MP-OO-40 en bijakte CD-MP-OO-60, met de jaarlijkse recurrente kost 
(richtprijs) van 3569,50 euro btwi.. Dit in te boeken onder artikel 33000/124-12 ‘Huur - en 
onderhoudskosten van technische benodigdheden’ in het dienstjaar 2020. 

 

 
 

4. Vaste ANPR – aanpassing onderhoudscontract en PV voorlopige 

oplevering  
 
De politieraad, 

Referenties 

- Besluit van de politieraad dd. 20 juni 2017 inzake de raamovereenkomst PZ Westkust inzake 
'Overheidsopdracht voor de implementatie, installatie en configuratie van een ANPR netwerk met 
bijhorende software met besteknummer POL 2016-008'. 

- Besluit van het politiecollege dd. 11 augustus 2017 betreffende de goedkeuring om de aankoop uit 
te voeren in het kader van de raamovereenkomst PZ Westkust inzake 'Overheidsopdracht voor de 
implementatie, installatie en configuratie van een ANPR netwerk met bijhorende software' met 
besteknummer POL 2016-008: 

Feitelijke context en argumentatie 

De voorzitter verduidelijkt dat de vaste ANPR-sites werden besteld in de vorige legislatuur en dat het daarom gepast is 
om voor de nieuwe raadsleden een toelichting te voorzien. De korpschef voorziet die aan de hand van de 
toegevoegde PowerPoint. 

De ANPR-sites werden besteld in juni 2017 bij de firma Jacops n.v. uit Deerlijk en de installatie gebeurde in juni 2018. 

Het proces-verbaal van voorlopige oplevering werd ondertekend op 15 oktober 2019. De waarborgtermijn van 24 
kalendermaanden vangt bijgevolg aan op 15 oktober 2019, alsook de start van de eerste 2 jaar van het contract. 

De server voor de ANPR-site wordt gehuurd bij de firma Myriade gedurende 4 jaar zoals vastgesteld in het contract. In 
de toekomst wil de zone met het camerasysteem aansluiten op de provinciale server, wat nu de nationale server is 
geworden. 

De politiezone wil het contract aanpassen om eerder (binnen de periode van 4 jaar) de huur van de server te 
kunnen beëindigen. Dit zou ingaan tegen de beslissing van de politieraad in zitting van 20 juni 2017 betreffende 
de intekening voor het 4 jarige contract. Daarom wordt het voorstel gedaan om een clausule in het 
onderhoudscontract toe te voegen zodat er om de 6 maanden, met vooropzeg van 3 maanden, kan beslist 
worden om dit te wijzigen. 

In het politiecollege in zitting van 25 oktober 2019 werd akte genomen van de toelichting van de vaste ANPR camera 
en de voorlopige oplevering op datum van 15 oktober 2019. Tevens werd de opdracht gegeven om in de 
eerstvolgende politieraad het voorstel te agenderen om het contract vroegtijdig te kunnen beëindigen om de huur van 
de server te beëindigen. 

Tussenkomst ter zitting 

Raadslid Filip Ameloot vraagt of er bij een melding van de ANPR (een hit) een onmiddellijke reactie volgt van de 
ploegen van de politiezone Spoorkin. Commissaris Fonteyne meldt dat de politiezone Spoorkin geen realtime 
aansturing doet naar aanleiding van de hits van de vaste ANPR, maar dit wordt nadien wel recherchematig opgevolgd. 
Dit is ook niet opportuun aangezien de locaties geen onderschepping in de diepte toelaten. Dit is een andere manier 
van werken dan PZ Westkust waar er een ‘ANPR-schild’ aanwezig is waardoor een voertuig snel kan getraceerd 
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worden als het niet terug de zone buiten rijdt. Gelet op het groot aantal passages, levert de politiezone Spoorkin met 
de vaste ANPR een bijdrage aan de nationale beeldvorming. 

Raadslid Jef Goens verwijst naar de actie van 25 november ll. en besluit dat de ANPR-sites wel hun nut bewijzen. 
Commissaris Fonteyne verduidelijkt dat hiervoor gebruik werd gemaakt van de ANPR-toestellen van de Douane en 
VLABEL.  

Raadslid Ignace Lootvoet vraagt hoe lang de gegevens bewaard blijven. De korpschef weet dat dit gedurende 1 jaar 
wordt bewaard en nadien worden ze verwijderd, dit zoals bepaald in de wetgeving. Binnen de termijn van 30 dagen 
kan de politiezone met een wettelijke reden zoeken naar info. Na 30 dagen dient de opzoeking via de magistraat te 
gebeuren. De zoekopdrachten worden steeds gelogd. 

De vraag wordt gesteld of onze ANPR-gegevens reeds vanop federaal niveau raadpleegbaar zijn, maar hierop dient 
momenteel negatief geantwoord te worden. Dit zorgt momenteel voor een belasting van het LIK (Lokaal 
Informatiekruispunt) voor de administratieve opzoekingen en rapportage. 

Raadslid Pascal Sticker vraagt of het onderhoudscontract eenzijdig kan gewijzigd worden, maar de voorzitter 
verduidelijkt dat dit een voorstel is in samenspraak met de firma. 

Besluit: 

Art. 1- Unanieme goedkeuring om een clausule in het onderhoudscontract toe te voegen zodat het contract 
vroegtijdig kan worden beëindigd om de huur van de server te beëindigen. 

 
 

 
 

5. Statutenwijziging TMVS  
 
De politieraad, 

Referenties 

- Politieraad in zitting van 25 juni 2019 betreffende de samenwerking Farys – CREAT/TMVS. 

Feitelijke context en argumentatie 

Op 09 september 2019 ontving voorzitter van de politiezone Spoorkin een aangetekende zending van TMVS 
(Creat/Farys). De bundel omvat een toelichtende nota, de ontwerptekst van de nieuwe statuten (met duiding 
van de wijzigingen) en het ontwerp raadsbeslissing inzake de statutenwijziging.  
De implementatie van nieuwe wetgeving - Decreet Lokaal Bestuur (met bepalingen aangaande 
intergemeentelijke samenwerking) en Wetboek voor vennootschappen en verenigingen – waren de aanleiding 
voor herziening van de statuten. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om historisch gegroeide 
inconsistenties in de statuten weg te werken. 
Heel wat wijzigingen gaan over het gebruik van de correcte terminologie en referenties conform de nieuwe 
wetgeving. Inhoudelijk zijn de voornaamste aanpassingen: 

- Verduidelijken van de kerntaken met name fungeren als aankoopcentrale enerzijds en 
projectmatige, ondersteunende dienstverlening anderzijds. De vroegere domeinen zoals 
ondersteuning/uitvoering van management (ICT, HRM, facility, …), studiedienst worden enkel nog 
uitgevoerd als expliciet onderdeel van de kerntaken 

- Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de verplichting 1/3 van de aandelenkost te betalen als 
instap. Een eventuele volstorting dient enkel te gebeuren op vraag van de raad van bestuur en 
niet meer binnen de 5 jaar 

- Wijzigingen inzake de structuren en mandaten: afschaffen van directiecomité, einde lidmaatschap 
provincies, rol van de algemene vergadering bij benoeming en ontslag van bestuursleden, 
verduidelijking bij procedures bij ontbinding van de vereniging. 
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Een antwoord omtrent de goedkeuring van de nieuwe statuten wordt verwacht tegen 5 december 2019. 
 
Op  10 december 2019  woont commissaris Debruyne een buitengewone algemene vergadering bij, die 
doorgaat in Flanders Expo Gent met volgende agenda: 

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer 
2. Actualisering van de bijlagen van de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging van 

deelnemer 
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de vereniging en het ondernemingsplan 2019-

2024 
4. Begroting 2020 
5. Vaststelling van de code van goed bestuur 
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting om de statuten te wijzigen 
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging statuten 
8. Volmacht 
Varia 

 
In het politiecollege in zitting van 10 oktober 2019 werd akte genomen van de statutenwijziging TMVS  en 
opdracht gegeven dit te agenderen op de politieraad van 26 november 2019 ter goedkeuring. 
 
Tussenkomst ter zitting 
 
Raadslid Ignace Lootvoet vraagt of de politiezone Spoorkin reeds heeft voldaan aan de verplichting waarbij 1/3 
van de aandelenkost dient betaald te worden als instap. Commissaris Debruyne bevestigt dit. Eveneens voegt 
hij hieraan toe dat het bedrag niet meer volstort moeten worden binnen de 5 jaar, maar dat we enkel een 
eventueel bijkomend saldo dienen te betalen op vraag van de Raad van Bestuur. 

Besluit: 

Art. 1- Unanieme goedkeuring van de statutenwijziging TMVS. 
 

 
 
De heer Peter Roose, Burgemeester-voorzitter sluit de zitting om 21.04 uur. 
 
 
 
 
Yoniko Sohier    Peter Roose 
Secretaris     Voorzitter 
Politiecollege/Politieraad  Politiecollege/Politieraad 

 


