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NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE SPOORKIN 

ZITTING VAN 8 DECEMBER 2020 

 

Aanwezig:  P. Roose, Burgemeester-voorzitter; 
G. Liefooghe, L. Morlion, Burgemeesters; 
G. Butaye, D. Decorte, J. Deheegher, J. Goens, D. Kesteloot, M. Note, A. Pilet, A. Soenen, P. 
Sticker, M. Vandenbroucke, W. Vanlouwe, J. Verfaillie, raadsleden; 
P. Billiouw, korpschef; J. Debruyne, T. Fonteyne, Commissaris en Y. Sohier, secretaris 
K. Degraeve, bijzonder rekenplichtige (agendapunten 1 en 2); 

Verontschuldigd: I. Lootvoet, raadslid; 

Afwezig: P. Ameloot, S. Hommez, raadsleden. 

 

Dagorde 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
2. Vaststellen begroting 2021 
3. Goedkeuring wijziging personeelsformatie– Calog door gouverneur 
4. Aankoop IT-materiaal via raamcontract 
5. Aankoop meubilair kleerkasten 

 

De zitting wordt geopend om 20.03 uur door de heer Peter Roose, voorzitter, ingevolge de schriftelijke 
uitnodiging door het politiecollege gedaan d.d. 25 november 2020.  
Bij aanvang van de zitting heet de voorzitter iedereen welkom. 
 

 

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 14 oktober 2020 werden via elektronische post overgemaakt aan alle 
politieraadsleden. 
 
Er worden geen bemerkingen geformuleerd met betrekking tot deze notulen. 
 
 
Besluit: 
 
Art. 1- De notulen van de vergadering van de politieraad dd. 14 oktober 2020 worden goedgekeurd. 
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2. Vaststellen begroting 2021 
 
De politieraad, 
 
Referenties 

- 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 oktober 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; 
- De 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); 

- De toelichting bij de beslissing van de 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; 

- De ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones. 

 
Feitelijke context en argumentatie 
 
De ministeriële omzendbrief PLP 60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen 
van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones verscheen pas na de definitieve opmaak 
van de politiebegroting 2021. 
 
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 2021 respectievelijk voor de gewone en de buitengewone 
dienst wordt toegelicht. 
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De globale samenvatting ziet er als volgt uit: 
 

Gewone dienst 
 

Gewone uitgaven Gewone ontvangsten 
 

5 739 535 euro 5 503 930 euro 
 

Geraamd begrotingsresultaat vorig jaar : 
 
253 259 euro 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 
 
17 654 euro 
 

 
 

Buitengewone dienst 
 

Buitengewone uitgaven Buitengewone ontvangsten 
 

259 600 euro 255 000 euro 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar : 
 
16 607 euro 
 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 : 
 
12 007 euro 
 

 
 
De voorzitter geeft zijn toelichting tot de politiebegroting dienstjaar 2021; 
 
Er wordt overgegaan tot de stemming over het geheel van de begroting. 
 
Tussenkomst ter zitting 

Politieraadslid Kesteloot polste welke leningen er momenteel nog lopen. 
De voorzitter liet weten dat er momenteel nog 2 leningen voor de gebouwen lopende zijn. 
 
Politieraadslid Vanlouwe vroeg zich af of de garagekosten onder het artikel 33000/127-06 ‘Prestaties van 
derden voor voertuigen’ werden geboekt. Dit werd bevestigd. 
 
Besluit: Met éénparigheid van stemmen 
 
Art. 1- De politiebegroting voor het dienstjaar 2021 van de politiezone Spoorkin wordt als volgt vastgesteld en 

unaniem goedgekeurd: 
 
- gewone uitgaven - eigen en vorige dienstjaren 5 428 930 
- gewone ontvangsten - eigen en vorige dienstjaren 5 609 535 
- totaal van de overboekingen    - 55 000 
- geraamd resultaat gewone dienst   -235 605 
- geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar  253 259 
 --------------- 
- geraamd algemeen begrotingsresultaat - gewone dienst 17 654 
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- buitengewone uitgaven totaal eigen en vorige dienstjaren     259 600 
- buitengewone ontvangsten - eigen en vorige dienstjaren 125 000 
- totaal van de overboekingen 130 000 
- geraamd resultaat buitengewone dienst - 4 600 
- geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar 16 607 
  --------------- 
- geraamd algemeen begrotingsresultaat - buitengewone dienst 12 007 
 
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 2021 van de 
politiezone Spoorkin ter kennisname van de bevolking op de zetel van de politiezone worden 
neergelegd op welke mogelijkheid bij aanplakking zal worden gewezen. 

 
Art. 3- De politiebegroting voor het dienstjaar 2021 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. 

 

 
3. Goedkeuring wijziging personeelsformatie– Calog door gouverneur 

 
De politieraad, 
 
Juridische context 
 

- Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus dd. 07 december 1998, inzonderheid art. 67 en volgende; 

- Koninklijk Besluit dd. 07 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie. 

- Koninklijk Besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 
van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie. 

- Omzendbrief PLP 16 betreffende de overgang naar het administratief en logistiek kader betreffende 
de overgang naar het administratief en logistiek kader (CALOG) van de lokale politie; 

- Koninklijk Besluit dd. 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPPol) en de wet van 01 maart 2007 en het Koninklijk Besluit van 23 maart 2007 tot 
wijziging ervan; 

- Ministerieel Besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het 
administratief en logistiek kader van de politiediensten; 

- Schrijven van de federale politie dienst DRP dd. 26 augustus 2020 met kenmerk DK60 betreffende de 
weging van functie van niveau A – PZ Spoorkin. 

- Besluit van het politiecollege in zitting van 06 augustus 2020 betreffende de terugkoppeling denkdag 
toekomstplan. 

- Besluit van de politieraad in openbare zitting van 15 september 2020 betreffende de goedkeuring van 
de wijziging van de personeelsformatie. 

- Schrijven van de Federale Overheidsdienst BIZ, gouverneur carl Decaluwé dd. 13 oktober 2020. 
- Besluit van het politiecollege van 19 november 2020 betreffende de aktename betreffende de 

goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie in de politieraad van 15 september 2020. 
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Feitelijke context en argumentatie 
 
De voorzitter ontvangt het schrijven van de gouverneur d.d. 13 oktober 2020 betreffende de goedkeuring 
wijziging personeelsformatie politiezone Spoorkin, vastgesteld door de politieraad in zitting van 15 september 
2020. 
 
De formatie van het operationeel kader wordt niet gewijzigd en blijft op 51 voltijdse equivalenten verdeeld als 
volgt: 

Officierenkader  

Hoofdcommissaris 
Commissaris 

1 
2 

Middenkader  

Hoofdinspecteur 10 

Basiskader  

Inspecteur 38 

Hulpkader  

Agent van politie 0 

 
Het aantal voltijdse statutaire betrekkingen in het calog-kader blijft op 6 als volgt verdeeld: 
 

Niveau A  

Adviseur klasse 1 1 

Niveau B  

Consulent 0 

ICT-consulent 1 

Niveau C  

Assistent 3 

ICT-assistent 1 

Niveau D  

Bediende 0 

 
 
Besluit: 
 
Art. 1- Aktename van het schrijven van de gouverneur d.d. 13 oktober 2020 betreffende de goedkeuring 

wijziging personeelsformatie - Calog politiezone Spoorkin, vastgesteld door de politieraad in zitting van 
15 september 2020. 

 

 
4. Aankoop IT-materiaal via raamcontract 

 
De politieraad, 
 
Juridische context 

- 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 
 
Feitelijke context en argumentatie 
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Gelet op de noodzaak tot de aankoop van een pakket informaticamaterieel ter optimalisatie van het bestaande 
IT-park zoals hierna omschreven: 
 

- Laptops met dockingstations 
- Storagecapaciteit 
- Personal Computers en randapparatuur 

 
De aankopen kunnen volgens kostenefficiëntie plaatsvinden via onderstaande raamcontracten voor een totale 
richtprijs van 9.000 euro btwi.: 
 

- CREAT/Farys: hardware voor de werkplek, infrastructuurcomponenten, inherente software en korte of 
snelle interventie. Leverancier Xylos  

- Raamcontract 2018-2024 Stad Brugge ICT-infrastructuur. Leverancier Real Dolmen 
- FORCMS-AIT-121-1/Schermen Leverancier Priminfo 
- FORCMS-AIT-121-3/Benodigdheden voor PC Leverancier Lyreco 

 
Tussenkomst ter zitting 

Politieraadslid Vanlouwe wil weten of er in deze aankoop materiaal vervat zit in het kader van de oprichting 
van Local Computer Crime Unit (LCCU). 
Commissaris Fonteyne verduidelijkt dat de zone momenteel beschikt over 1 personeelslid dat werd opgeleid 
voor LCCU en eveneens voorziet de zone een recurrente kost. In het verleden werd er een eenmalige 
investering gedaan voor de onderzoekstoren voor LCCU ten bedrage van 20.000 euro. 
Politieraadslid Vanlouwe vraagt of het de bedoeling is dat de LCCU wordt uitgebreid. 
Hierop repliceert de korpschef dat het niet de bedoeling is om uit te breiden, maar wel om samen te werken 
met Grens-West. 
De voorzitter besluit dat we moeten voldoen aan de vraag van het uitlezen van de telefonie ed. 
 
Politieraadslid Sticker vraagt wat er gebeurt met de afgeschreven computers omdat er hiernaar vraag is bij de 
scholen en de sociale diensten. 
De korpschef zegt dat er bij de IT-dienst navraag wordt gedaan en zo kan nagegaan worden of we hierin een 
maatschappelijke rol kunnen spelen. 
 
Financiële gevolgen 
 
In de politieraad van 26 november 2019 werd de begroting 2020 gewone en buitengewone dienst vastgesteld. 

Op de post 33000/742-53 ‘Aankoop van informaticamaterieel’ van de buitengewone dienst werd 9.000 euro 
voorzien voor de aankoop van laptops, tablets en PC’s. 

 
Besluit: 
 
Art. 1- Goedkeuring te geven voor de aankoop van informaticamaterieel via bovenstaande raamcontracten 

voor de richtprijs van 9.000 euro btwi. en dit in te boeken op de post 33000/742-53 ‘Aankoop van 
informaticamaterieel’ van de buitengewone dienst; 

 
Art. 2- Het politiecollege te gelasten met de verdere afhandeling van de aankoop van informaticamaterieel. 
 
 

 
5. Aankoop meubilair kleerkasten 

 
De politieraad, 
 
Juridische context 

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
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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 
 
Feitelijke context en argumentatie 
 
De kleerkasten in de kleedkamers vertonen slijtage en bieden onvoldoende ruimte voor het uniform en 
persoonlijk materiaal dat ondertussen ter beschikking wordt gesteld van het personeel. Hierdoor worden zaken 
op en rond de kasten geplaatst. Een propere en ergonomische werkomgeving is één van de pijlers inzake 
welzijn op het werk zoals voorzien in de wetgeving. Daarom dringt een vervanging van de kleerkasten zich op.  
 
De zone stelt voor om in totaal 37 nieuwe kleerkasten aan te kopen gespreid over twee jaar met name nog in 
2020 en 2021 onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2021v ia de procedure van aanvaarde 
factuur. 
  
 
Financiële gevolgen 
 
In de politieraad van 26 november 2019 werd de begroting 2020 gewone en buitengewone dienst vastgesteld. 

De aankoop wordt voorzien op de post 33000/741-51 ‘Aankoop van bureaumeubilair’ van de buitengewone 
dienst. Voor een eerste aankoop in 2020 kan dit ten belope van maximaal  6.507,45 euro. 

Tussenkomst ter zitting 

Politieraadslid Vanlouwe vraagt of de politiezone Spoorkin naar analogie met andere zones in de toekomst ook 
zal investeren in een ruimte om kledij na een interventie te stockeren en te drogen.  
Commissaris Debruyne meldt dat de kledij voor de motorrijders momenteel op speciale houders geplaatst kan 
worden en op een traditionele manier gedroogd wordt. Er is momenteel geen intentie om droogruimtes te 
voorzien. De nieuwe kledijkasten zijn ruimer waardoor er een betere ventilatie zal zijn. 
 
 
Besluit: 
 
Art. 1- Goedkeuring te geven voor de aankoop van 37 kleerkasten gespreid over twee jaar via de procedure 

van aanvaarde factuur en dit in te boeken op de post 33000/741-51 ‘Aankoop van bureaumeubilair’ 
van de buitengewone dienst. 

 
Art. 2- Het politiecollege te gelasten met de verdere afhandeling van de aankoop van kleerkasten. 

 
 
 

 
 
 
De heer Peter Roose, Burgemeester-voorzitter sluit de zitting om 20.22 uur. 
 
 
 
 
Yoniko Sohier    Peter Roose 
Secretaris     Voorzitter 
Politiecollege/Politieraad  Politiecollege/Politieraad 

 


