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De zitting wordt geopend om 20.00 uur door de heer Peter Roose, voorzitter, ingevolge de schriftelijke 
uitnodiging door het politiecollege gedaan d.d. 02 april 2021. 
Bij aanvang van de zitting heet de voorzitter iedereen welkom. 

De politieraad is unaniem akkoord om volgende punten “Aktename ontslag Gerda Butaye” en “Eedaflegging Karolien 

Avonture” toe te voegen. De voorzitter meldt dat de federale politie dit najaar vergelijkende examens om statutaire 

burgerpersoneelsleden te laten bevorderen naar een hoger niveau organiseert. Dit gebeurt met een brevet van slagen 

in de bevorderingsexamens waarmee je via de interne mobiliteit kan solliciteren voor hogere niveaus. Om deze reden 

vraagt de voorzitter om het agendapunt “”Vacantverklaring dringende externe werving niveau A – Directeur Steun” te 

verwijderen, gezien deze interne procedure ook al de voorkeur genoot, maar echter onduidelijk was of deze piste zou 

mogelijk zijn in 2021. De politieraad gaat unaniem akkoord. 
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Openbare zitting 
 

1. Aktename ontslag politieraadslid Gerda Butaye 
 
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 
- Uittreksel uit de gemeenteraad Alveringem in zitting van 25 maart 2021 betreffende “Politieraad – 

installatie van opvolger Karolien Avonture door ontslag Gerda Butaye”. 
 

Feitelijke context en argumentatie 

De voorzitter werd op de hoogte gesteld van het ontslag van raadslid Gerda Butaye. 
De eerste opvolger voor de politieraad is Karolien Avonture. 
 
Besluit: 

Art. 1- Aktename van het ontslag van Gerda Butaye als politieraadslid van de politiezone Spoorkin. 

Art. 2- Aktename dat Karolien Avonture de opvolger wordt van Gerda Butaye in de politieraad als raadslid. 
 

2. Installatie en eedaflegging Karolien Avonture 
 
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. 
- Besluit van de gemeenteraad in zitting van 03 januari 2019 tot verkiezing van de vertegenwoordigers 

in de politieraad. 
- Uittreksel uit de gemeenteraad Alveringem in zitting van 25 maart 2021 betreffende “Politieraad – 

installatie van opvolger Karolien Avonture door ontslag Gerda Butaye”. 
 

Feitelijke context en argumentatie 

De voorzitter van de politieraad heeft Karolien Avonture uitgenodigd voor haar installatie en eedaflegging ter 
opvolging van het ontslagnemend politieraadslid Gerda Butaye. 
 
Karolien Avonture 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- Karolien Avonture wordt aangesteld verklaard in haar mandaat van politieraadslid. 
 

 

  



Notulen van de politieraad van de politiezone Spoorkin – zitting van 20 april 2021  3 

 

3. 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 9 februari 2021 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. 9 februari 2021 worden goedgekeurd. 
 

 

4. Vaststellen jaarrekening 2020 

 
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 18/10/2000 - Politiehervorming. - Richtlijnen inzake de 
gemeentebegroting en boekhouding m.b.t. de politiehervorming; 

- Wet van 02/04/2001 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; 

- 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); 

- Omzendbrief BA-2002/12 van 27 september 2002 - Administratief toezicht op de gemeenten en de 
politiezones – Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002; 

- Omzendbrief PLP 33 omtrent de onderrichtingen voor het opstellen van de jaarrekening 2002; 
- Besluit politiecollege in zitting van 25 maart 2021 betreffende de aktename van de jaarrekening 2020. 

Feitelijke context en argumentatie 

De bijzonder rekenplichtige verzorgt de toelichting bij de jaarrekening 2020 aan de hand van een PowerPoint, 
dit op voorstel van het politiecollege. 
 
Politieraadslid W. Vanlouwe vervoegt om 20.10 uur de zitting. 
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Tussenkomst ter zitting: 
Politieraadslid Vanlouwe vraagt verduidelijking omtrent het tekort van 196.918 euro bij de rubriek ‘Personeel’. 
De bijzonder rekenplichtige verduidelijkt dat de HCP (hoofdcommissaris) gedurende zes maanden dubbel 
gerekend werd (weliswaar met detacheringsvergoeding aan ontvangstenzijde t.b.v. 75.529 EUR), overschrijding 
budget “bijzondere prestaties” (+37.327 EUR), uitzonderlijk 13 betaaldata van lonen in 2020 door switchen van 
betaaldata van begin januari 2021 naar eind december 2020 en bijkomend betaaldata van lonen die niet langer 
over het jaareinde wordt getild (administratieve bijstelling met boekhoudkundige impact). 
 
Besluit:  
 
Art. 1- Aktename van de toelichting bij de jaarrekeningen 2020 vanwege de bijzonder rekenplichtige. 

Art. 2-  De jaarrekening voor het dienstjaar 2020 van de politiezone Spoorkin wordt als volgt vastgesteld: 
 

  
Begrotingsrekening gewone dienst 
  
Netto-vastg.rechten 5.862.798,90 
Vastgelegde uitgaven -5.559.162,26 
Begrotingsresultaat   303.636,64 
Over te dragen vastl.      4.774,08 

 
Boekhoudk.resultaat 308.410,72 
  
Begrotingsrekening buitengewone dienst 
  
Netto-vastg.rechten  214.090,03 
Vastgelegde uitgaven -196.786,44 
Begrotingsresultaat     17.303,59 
Over te dragen vastl.  136.723,08 
Boekhoudk.resultaat  154.026,67 
  
Resultatenrekening  
  
Exploitatieresultaat -55.971,70 
Uitzonderlijk resultaat 78.719,68 
Resultaat vh dienstjaar 22.747,98 
  
Balanstotaal 2.786.095,67 
 
 

 

5. Aktename goedkeuring politiebegroting dienstjaar 2021 door gouverneur 
 
De politieraad, 
 
Juridische context 

- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, inzonderheid art. 71 en volgende 

- Het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 

van de lokale politie 

- Het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het 

gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de 

personeelsleden van de politiezones 
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- Het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de 

eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of 

meergemeentenpolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en de bepaling van de 

correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de ten laste neming door de gemeenten 

of meergemeentenpolitiezones van de huurkosten, gewijzigd bij het KB van 29 november 2007 

- Ministeriële omzendbrief PLP 17 houdende tussenkomst van de federale overheid in de financiering 

van de lokale politiekorpsen – federale toelage 

- Ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 

politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones 

- Besluit politiecollege in zitting van 25 maart 2021 betreffende de aktename goedkeuring 

politiebegroting dienstjaar 2021 door de gouverneur. 

Feitelijke context en argumentatie 

In de politieraad van 08 december 2020 werd de begroting dienstjaar 2021 van de politiezone Spoorkin 
vastgelegd. 
In het eensluidend afschrift van het besluit van de gouverneur dd. 11 februari 2021 werd de begroting 
dienstjaar 2021 van de politiezone Spoorkin vastgesteld door de politieraad van 08 december 2020 en de 
daarin vermelde gemeentelijke dotaties goedgekeurd. 

Besluit 

Art.1- Aktename van het eensluidend afschrift van het besluit van de gouverneur dd. 11 februari 2021 
waarbij de begroting dienstjaar 2021 van de politiezone Spoorkin vastgesteld door de politieraad van 
08 december 2020 en de daarin vermelde gemeentelijke dotaties werden goedgekeurd. 

 

 

6. Aankoop combi via raamcontract 
 
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 van het politiecollege in zitting van 25 maart 2021 betreffende de aankoop van één combi via 

raamcontract. 

Feitelijke context en argumentatie 

Het voertuigenplan van PZ Spoorkin, stelt dat één VW Transporter, gebruikt als interventievoertuig dient 
vervangen te worden. 

 
De aankoopprocedure kan volgens het federaal raamcontract FORCMS-VUV-101-01. 
Het betreft een Opel Vivaro, licht bedrijfsvoertuig N1 ladingslengte van 2375 tot 2999mm met een richtprijs 
van 60.000 euro incl. BTW en incl. ombouw bij de firma Autograph – Lavoisierlaan 2 uit 1300 Waver.  
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In het verslag van het BOC van 13 maart 2020 werd beslist dat dergelijke investeringen in de toekomst niet in 
het BOC dienen voorgelegd te worden omdat het een vervanging is van een bestaand voertuig met dezelfde 
functies aangekocht via een raamcontract. 
 
In het politiecollege in zitting van 25 maart 2021 werd de goedkeuring gegeven voor de aankoop van één combi 
ten behoeve van de dienst interventie, na afweging van bestaande raamcontracten. 
 
 
Financiële gevolgen 

In de politieraad van 08 december 2020 werd de begroting 2021 gewone en buitengewone dienst vastgesteld.  
Voor de aankoop van de combi inclusief ombouw werd 60.000 euro voorzien op artikel 33000/743-98 
‘Aankoop van speciale en andere voertuigen’. 

Besluit 

Art. 1- Aktename en goedkeuring van de aankoop van één combi via het raamcontract FORCMS-VUV-101-01 ten 
behoeve van de interventie van de politiezone.  

Art. 2- Goedkeuring om de ombouw te laten uitvoeren door de firma Autograph – Lavoisierlaan 2 uit 1300 Waver. 

Art. 3- Deze aankoop wordt ingeschreven in de begroting onder artikel 33000/743-98 ‘Aankoop van speciale en 
andere voertuigen’ – buitengewone dienst. 

Art. 4- Het politiecollege te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing. 

 

De bijzonder rekenplichtige K. Degraeve verlaat de zitting om 20.24 uur. 
 

Besloten zitting 
 

7. Non activiteit voorafgaand aan Pensionering - NAVAP 
 
 

 
De heer Peter Roose, Burgemeester-voorzitter sluit de zitting om 20.30 uur. 
 
Yoniko Sohier    Peter Roose 
Secretaris     Voorzitter 
Politiecollege/Politieraad  Politiecollege/Politieraad 


