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De zitting wordt geopend om 20.01 uur door de heer Peter Roose, voorzitter, ingevolge de schriftelijke 
uitnodiging door het politiecollege gedaan d.d. 29 januari 2021. 
Bij aanvang van de zitting heet de voorzitter iedereen welkom. 

De politieraad is unaniem akkoord om volgende punten “Aktename ontslag Jef Goens” en “Eedaflegging Guido 
Hoste” toe te voegen. 
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Openbare zitting 
 

1. Aktename - tijdelijk niet opnemen van het mandaat van Marnik 
Vandenbroucke 

 
De politieraad, 
 
Referenties 

- Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, art. 22, § 1. 

- Decreet Lokaal Bestuur (DLB) art. 12 en art. 14. 
- Schrijven dd. 19 januari 2021 betreffende het tijdelijk niet opnemen van het politiek mandaat door 

Marnik Vandenbroucke. 
- Schrijven van de secretaris van Alveringem, Wouter Accou, betreffende de vervanging van Marnik 

Vandenbroucke. 
 

Feitelijke context en argumentatie 

In het schrijven werd ter kennis gebracht dat Marnik Vandenbroucke zijn politiek mandaat niet kan opnemen 
van 19 januari 2021 tot en met 31 juli 2021 wegens medische redenen. 
 
Een politieraadslid kan zich laten vervangen in de politieraad volgens de regels voor de vervanging in de 
gemeenteraad. Het mandaat wordt overgenomen door de persoon die het raadslid vervangt in de 
gemeenteraad waar het raadslid uit afkomstig is (en dus niet door de opvolger). 
Anne Dewaele is de vervanger in de gemeenteraad van Marnik Vandenbroucke. 
 
 
Besluit: 
 
Art. 1- Aktename van het niet opnemen van het politiek mandaat door Marnik Vandenbroucke van 19 januari 

2021 tot en met 31 juli 2021 wegens medische redenen. 

Art. 2- Aktename dat Anne Dewaele de tijdelijke vervanger is van Marnik Vandenbroucke. 
 
 

 

2. Aktename ontslag politieraadslid Jef Goens 
 
De politieraad, 
 
Juridische context 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, in het bijzonder artikel 20bis 

- Wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging 
- Alle wijzigingen aan de wetten en de besluiten die van toepassing zijn op bovenstaand item 
- Voordrachtakte CD&V geagendeerd op de gemeenteraadszitting in Veurne van 03 januari 2019 

 
Jef Goens licht de voorzitter in van zijn ontslag als politieraadslid, hij bericht dit tevens op 30 januari 2021 aan 
de zonesecretaris. 
 
In de voordrachtakte stonden onderstaande leden als kandidaat-opvolgers:  
 1. Anja Pilet. Zij is reeds politieraadslid. 

2. Guido Hoste. 
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Besluit: 
 
Art. 1- Aktename van het ontslag van Jef Goens als politieraadslid van de politiezone Spoorkin. 

Art. 2- Aktename dat Guido Hoste de opvolger wordt van Jef Goens. 
 
 

 

3. Eedaflegging Ann Dewaele voor tijdelijke aanstelling 
 
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, art. 20 bis en art. 22, § 1. 

- Decreet Lokaal Bestuur (DLB) art. 12 en art. 14. 
- Schrijven dd. 19 januari 2021 betreffende het tijdelijk niet opnemen van het politiek mandaat door 

Marnik Vandenbroucke. 
- Schrijven van de secretaris van Alveringem, Wouter Accou, betreffende de vervanging van Marnik 

Vandenbroucke. 
 

Feitelijke context en argumentatie 

De voorzitter van de politieraad heeft Ann Dewaele uitgenodigd voor haar tijdelijke installatie en eedaflegging 
ter vervanging van Marnik Vandenbroucke van 19 januari 2021 tot en met 31 juli 2021 of tot wanneer de 
vervanging niet meer nodig is. 
 
Ann Dewaele legt in handen van de voorzitter, de volgende eed af: ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten van het Belgisch Volk’. 
 
 
Besluit: 
 
Art. 1- Ann Dewaele wordt tijdelijk aangesteld verklaard in haar vervanging van het ambt van politieraadslid 

van Marnik Vandenbroucke van 19 januari 2021 tot en met 31 juli 2021 of tot wanneer de vervanging 
niet meer nodig is. 

 

 

4. Installatie en eedaflegging Guido Hoste  
 
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, art. 20 bis en art. 22, § 1. 

- Decreet Lokaal Bestuur (DLB) art. 12 en art. 14. 
- Voordrachtakte CD&V geagendeerd op de gemeenteraadszitting in Veurne van 03 januari 2019 
 

Feitelijke context en argumentatie 

De voorzitter van de politieraad heeft Guido Hoste uitgenodigd voor zijn installatie en eedaflegging ter 
opvolging van het ontslagnemend politeraadslid Jef Goens. 
 
Guido Hoste legt in handen van de voorzitter, de volgende eed af: ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten van het Belgisch Volk’. 
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Besluit: 
 
Art. 1- Guido Hoste wordt aangesteld verklaard in zijn ambt van politieraadslid. 
 

 
Politieraadslid Jan Deheegher vervoegt de zitting om 20.05 uur. 
 

 
5. 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 8 december 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. 8 december 2020 worden goedgekeurd. 
 
 
 

 
6. Kennisgave en vaststelling opdrachtbrief korpschef 

 
De politieraad, 
 
Referenties 

- Koninklijk Besluit van 16 juni 2020 waarbij hoofdcommissaris Peter Billiouw (44-19421-04) wordt 
aangewezen voor een termijn van vijf jaar voor het mandaat korpschef van de lokale politie Spoorkin, na de 
eedaflegging. 

- Besluit van de politieraad in besloten zitting van 15 september 2020 betreffende de aktename 
eedaflegging hoofdcommissaris Billiouw op 29 juni 2020 als korpschef van de lokale politiezone 
Spoorkin met aanvang van het mandaat op 29 juni 2020. 

- Koninklijk Besluit dd. 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPPol) artikel VII.III.39 en 40. 

- Wet van 07 december 1998 met tekstbijwerkingen tot 14 augustus 2020 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus artikel 4 en 36. 

 
Feitelijke context en argumentatie 

Het mandaat wordt uitgeoefend conform de opdrachtbrief die de te bereiken doelstellingen van het mandaat 
vermeldt alsook de ter beschikking gestelde middelen om die doelstellingen na te streven. 
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De opdrachtbrief is in overeenstemming met het nationaal veiligheidsplan en, in voorkomend geval, met het 
zonaal veiligheidsplan. Dit document wordt, op voorstel van de korpschef Peter Billiouw, vastgesteld voor de 
lokale politie door de politieraad. 
 
Er wordt een kopie van de opdrachtbrief aan de inspecteur-generaal bezorgd. 
De opdrachtbrief kan worden gewijzigd ingevolge essentiële wijzigingen in de te bereiken doelstellingen en/ of 
in de ter beschikking gestelde middelen. 
 
Tussenkomst ter zitting 
Politieraadslid Sticker vraagt een voorbeeld van welke bijzondere dienstverlening zou kunnen onderworpen 
worden aan betaling ten gunste van de politiezone zoals vermeld in de opdrachtbrief (pag. 15 – Financiën). 
De korpschef verwijst naar de combitax, waar er een financiële tussenkomst is door de overtreder die de 
overlast bezorgt. 
De preventieve educatie zal kosteloos aangeboden blijven. 
 
Besluit:  
 
Art. 1-  Aktename en vaststellen van de opdrachtbrief  van korpschef Peter Billiouw, zoals gevoegd in bijlage. 

Art. 2- Opdracht te geven om een kopie van de opdrachtbrief te bezorgen aan de inspecteur-generaal Thierry 
Gillis (Algemene Inspectie – AIG). 

 

 

 
7. Aankoop motorfiets  BMW R 1250 RT 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 

- Besluit van het politiecollege in zitting van 22 januari 2021 betreffende de aankoop van één 

motorfiets BMW R 1250 RT via raamcontract. 

- Aankoopdossier ‘ Aankoop motorvoertuig 2021’ opgesteld door assistent Passchyn dd. 21 januari 

2021. 

Feitelijke context en argumentatie 
De uitbreiding van het voertuigenpark met 1 motorfiets kan door de aankoop te plaatsen via het raamcontract 
FORCMS (aankoopfirma: BM Center – Lodderstraat 16 – 2880 Bornem) waar er twee types in terug te vinden 
zijn: 

- BMW R 1250 RT (Perceel 1 post 02) 
- BMW F 750 GS (Perceel 2 post 03) 

Bovenstaande raamcontracten werden vergeleken (zie bijlage met de vergelijking) rekening houdend met de 
functionaliteiten van het dienstvoertuig. 
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Beknopte samenvatting van de kosten 

 R 1250 RT F 750 GS 

Totaal excl. BTW 21.063,00€ 14.192,00€ 

BTW 21% 4.423,23€ 2.980,32€ 

Totaal incl. BTW. 25.486,23€ 17.172,32€ 

 

Doordat de BMW F 750 GS meer gebruikt wordt om off-road te rijden, een lagere bescherming en 
zichtbaarheid kan bieden, werd deze uitgesloten op voorstel van de dienst logistiek en de korpsleiding sluit zich 
hierbij aan. 

De BMW R 1250 RT is de opvolger van de huidige motorfiets en heeft meer nuttige opties (cruise control, extra 
bestickering klasse 3, alternerend flitssyteem,…). 

Eén nadeel is dat het GPS-systeem slecht in april 2021 in productie gaat en nadien pas geplaatst kan worden. 

De ombouw zal gebeuren bij de aankoopfirma: BM Center. 
 
In het basisoverlegcomité (BOC) van 13 maart 2020 werd beslist bij de aankoop van combi’s dat de investering 
niet in het BOC dient voorgelegd te worden als het gaat om een vervanging / uitbreiding van een bestaand 
voertuig met dezelfde functies aangekocht via een raamcontract. 
 
Financiële gevolgen 

In de politieraad van 08 december 2020 werd de begroting 2021 gewone en buitengewone dienst vastgesteld 
Voor de aankoop van de motorfiets inclusief ombouw werd 25.000 euro voorzien op artikel 33000/743-98 
‘Aankoop van speciale en andere voertuigen’. 
 
Tussenkomst ter zitting: 
Politieraadslid Kesteloot vraagt of een tweede motorfiets en zo’n zware versie noodzakelijk is. 
Commissaris Debruyne verwijst naar een flexibelere werking inzake verkeershandhaving ,de grotere visuele 
aanwezigheid op het terrein, de verhoging van de aanspreekbaarheid en de onderlinge ondersteuning die aan 
de collega’s kan gegeven worden. 
Het type motorfiets is de opvolger van de huidige motorfiets en scoort beter in het kader van veiligheid en 
zichtbaarheid. Standaard wordt een degelijke valbeveiliging voorzien.  
Politieraadslid Vanlouwe vraagt duidelijkheid naar de omschrijving van de ombouw specifiek voor politie en het 
verschil met politiespecifieke toebehoren. De ombouw omvat een versteviging van het chassis en de stevige 
valbeveiliging. De toebehoren omvatten uitschuifbare lichten, sirene,…. Zoals vermeld in het aankoopdossier. 
Politieraadslid Hoste hoopt dat de service van de BM garage naar behoren verloopt. Dit wordt bevestigd door 
commissaris Debruyne omdat het BM Center gewoon is om politievoertuigen te onderhouden, waardoor ze 
een vlotte service leveren en gemaakte afspraken tot op vandaag steeds correct worden nageleefd. 
 
Besluit: 
 
Art. 1-  Goedkeuring te geven voor de aankoop van een motorfiets type BMW R 1250 RT met een richtprijs 

van 25.000 euro incl. BTW en incl. ombouw bij BM Center – Lodderstraat 16 – 2880 Bornem via het 
raamcontract FORCMS (Perceel 01 Post 02). 

 

 
Burgmeester Liefooghe vervoegt de zitting om 20.10 uur. 
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8. Vacantverklaring van één betrekking van inspecteur dienst Interventie 
in de politiezone Spoorkin - mobiliteitsronde 2021-01 

 
De politieraad, 
 
Juridische context 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, meerbepaald artikel 128. 

- Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten. 

- Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPPol), inzonderheid artikelen VIII.XIII.1 tot VIII.XIII.14. 

- Het besluit van de politieraad van 15 september 2020 m.b.t. de goedkeuring voor de wijziging van de 
personeelsformatie PZ  Spoorkin. 

- Besluit van het politiecollege in zitting van 22 januari 2021 betreffende de vacantverklaring wegens 
hoogdringendheid van 1 inspecteur – dienst interventie 

 
Feitelijke context en argumentatie 

Inspecteur Neuquelman kandideerde voor de betrekking van hondengeleider bij de politiezone Middelkerke. 
Hij kreeg het nieuws dat hij op de politieraad van 10 februari 2021 als kandidaat zal voorgedragen worden.  

Wegens de mogelijke uitgaande mobiliteit van een inspecteur interventie op 01 mei 2021, is het wenselijk dat 
een functie inspecteur bij de dienst interventie vacant wordt verklaard in de eerstvolgende mobiliteitscyclus 
2021-01. 
Voor wat de mobiliteitscyclus 2021-01 betreft, dienen de vacante ambten uiterlijk op 22 januari 2021 aan de 
Federale Politie (DRP) overgemaakt te worden met het oog op publicatie op 12 februari 2021. De kandidaturen 
kunnen tot en met 05 maart 2021 ingediend worden. De daaruit voortvloeiende indiensttredingen zijn voorzien 
per 1 juli 2021. 

Omdat er geen zitting van de politieraad meer plaatsvond voor 22 januari 2021 werd dit punt wegens 
hoogdringendheid voorgelegd aan het politiecollege van 22 januari 2021. 
Het politiecollege verklaarde door de hoogdringendheid in naam van de politieraad één betrekking van 
inspecteur dienst Interventie vacant en keurde de desbetreffende functiebeschrijving goed. 
De selectiecommissie in het kader van deze vacature als minimum vast te leggen als volgt: 

- HCP Billiouw, korpschef – Voorzitter van de Selectiecommissie (of vervanger) 
- Commissaris Fonteyne (DirOps) als bijzitter (of vervanger) 
- Hoofdinspecteur (Wachtofficier) als bijzitter; 
- Secretaris van de selectiecommissie. 

 
Het is wenselijk dat de vacant verklaarde betrekking wordt ingevuld bij mobiliteit 2021-01 of indien deze 
mobiliteitsronde geen geschikte kandidaten oplevert telkens opnieuw open te stellen via mobiliteit. 

Tussenkomst ter zitting: 

Politieraadslid Vanlouwe vraagt of de politiezone Spoorkin in de toekomst plannen heeft om een 
hondenbrigade op te richten zoals in de politiezone Middelkerke. 

De korpschef meldt dat er in het kader van Grens-West 2 hondengeleiders worden aangenomen waar wij 
beroep op kunnen doen. Het aantal patrouilles voor drugs zou niet in evenwicht zijn met de inzet van een eigen 
hondengeleider. 

Commissaris Fonteyne vult aan dat er zich in het verleden nog nooit problemen inzake bijstand hebben 
voorgedaan. Door de vlotte steun vanuit de Federale Politie en de bijkomende steun vanuit Grens-West is er 
geen noodzaak om binnen de politiezone zelf een hondenbrigade op te starten. 
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Besluit:  

Art. 1- Goedkeuring te verlenen tot de vacantverklaring wegens hoogdringendheid in naam van de politieraad 
van één betrekking van inspecteur dienst Interventie in de politiezone Spoorkin in het kader van de 
mobiliteitsronde 2021-01. 

Art. 2- Indien deze mobiliteitsronde geen kandidaten oplevert telkens opnieuw bij de eerstvolgende 
mobiliteit open te stellen. 

Art. 3- De selectiecommissie in het kader van deze vacature als minimum vast te leggen als volgt: 

- HCP Billiouw, korpschef – Voorzitter van de Selectiecommissie (of vervanger) 
- Commissaris Fonteyne (DirOps) als bijzitter (of vervanger) 
- Hoofdinspecteur (Wachtofficier) als bijzitter; 
- Secretaris van de selectiecommissie. 

Art. 4- Het politiecollege te gelasten met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

 
9. Externe dringende contractuele aanwerving – 1 betrekking Niveau B 

met de bijzondere graad van ICT-consulent 
 
De politieraad, 
 
Juridische context 

- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, meerbepaald artikel 128. 

- Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten. 

- Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten (RPPol), inzonderheid artikelen VIII.XIII.1 tot VIII.XIII.14, artikel IV.I.37, 3e lid, artikel 
Het is de politieraad die de benoemende overheid is.. 

- Besluit van de politieraad van 23 april 2019 m.b.t. de goedkeuring voor de wijziging van de 
personeelsformatie PZ  Spoorkin. 

- Besluit van de politieraad dd. 15 september 2020 betreffende de wijziging personeelsformatie – Calog. 
- Besluit van de politieraad in zitting van 15 september 2020 betreffende de vacantverklaring 1 

betrekking – Niveau B met de bijzondere graad van ICT-consulent 
- Besluit van het politiecollege in zitting dd. 19 november 2020 betreffende de aktename PV van 

deliberatie selectiecommissie ICT-consulent – MOB 2020-04 

 
Feitelijke context en argumentatie 
 
De betrekking Niveau B met de bijzondere graad van ICT-consulent werd reeds vacant verklaard in de 
mobiliteitscyclus 2020-04, die geen geschikte kandidaat opleverde. Vervolgens werd de betrekking in de 
mobiliteitscyclus 2020-05 vacant verklaard, maar er werd geen kandidatuur ingediend. 
 
Het is wenselijk dat de vacant verklaarde betrekking zo snel mogelijk wordt ingevuld en daarom stelt de 
korpschef voor om een externe wervingsprocedure op te starten. Indien er via deze weg wordt gerekruteerd, 
wordt deze aangeworven op  grond  van  een  contract  van bepaalde duur van maximum 12 maanden. Het is 
de politieraad die de benoemende overheid is. 
De betrekking die ingevuld wordt via een dringende contractuele  aanwerving  moet  vacant  worden  verklaard  
in  een  onmiddellijk  navolgende mobiliteitscyclus.  
De kandidaat  wordt  statutair  wanneer  deze  via  mobiliteit  een  statutaire  betrekking heeft bekomen. 
Concreet gezien betekent dit dat, aangezien de betrekking in kwestie moet opengesteld worden in de  
mobiliteitscyclus  die  onmiddellijk  volgt  op  de  aanwerving,  het  personeelslid  de  mogelijkheid heeft om 
voor zijn eigen betrekking in mobiliteit te postuleren (er is geen aanwezigheidstermijn vereist om mobiliteit te 
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maken binnen de eigen zone). Indien de kandidaat geselecteerd  wordt  in  het  kader  van  die  
mobiliteitsprocedure,  wordt  hij  statutair  en  begint  de stageperiode, waarbij de proefperiode als 
contractueel in mindering wordt gebracht. Indien daarentegen een andere kandidaat geselecteerd wordt in het 
kader van die mobiliteitsprocedure, wordt het om dringende redenen aangeworven personeelslid buiten kader 
geplaatst totdat het contract van bepaalde duur van 12 maanden ten einde loopt.   
 
Tussenkomst ter zitting: 
Politieraadslid Sticker vraagt of een extern personeelslid dezelfde toegangen krijgt tot het politioneel netwerk 
als een interne collega. 
De DirOps verduidelijkt dat de ICT-consulent hoofdzakelijk wordt ingezet voor netwerkbeheer, beveiliging en 
hem laten werken aan de applicaties. Hij/ zij zal niet worden ingezet voor politionele taken. Daarvoor 
beschikken we over een LCCU (Local Computer Crime Unit). 
Politieraadslid Verfaillie vraagt of een voltijdse functie wel noodzakelijk is rekening houdende met het beperkt 
personeelsbestand. De korpschef antwoordt door te verwijzen naar omliggende zones en de zones binnen 
Grens-West waar een veelvoud aan IT’ers werkzaam is en waarbij 2 IT’ers binnen de politiezone Spoorkin in 
verhouding geen overbezetting is. 
 
Besluit: 
 
Art. 1- Goedkeuring te geven om de betrekking Niveau B met de bijzondere graad van ICT-consulent via 

externe dringende werving open te stellen. 
 
Art. 2- De verdere administratieve afhandeling te laten afhandelen door het politiecollege. 
 
 
 

 
Besloten zitting 
 
 
 

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

 


