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Dagorde

Openbare zitting

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

2. Goedkeuring politiebegroting dienstjaar 2022 door de Gouverneur

3. Herstellingvloervormingslokaal

4. Aankoop anoniem voertuig via raamcontract

5. Vacantverklaring-1 contractuele betrekking- preventieadviseur-bijzondere deeltijdse en tijdelijke
opdracht - niveau C

6. Vacantverklaring-1 inspecteur met Bijzondere Specialisatie motorrijder- MOB 2022-02 - Erratum

7. Stand van zaken toekomstplan

Voor opening van de zitting vraagt de voorzitter of de politieraadsleden akkoord gaan met de opening van de

zitting aangezien de stukken die op de agendapunten betrekking hebben wegens overmacht (ziekte van de

zonesecretaris) later dan de voorziene 7 werkdagen werden ter beschikking gesteld. De oproeping verliep wel

zoals voorzien in het huishoudelijk reglement. Alle politieraadsleden gaan akkoord met de opening van de

zitting en behandeling van de agenda.

De zitting wordt geopend om 20.09 uur door de heer Peter Roose, voorzitter, ingevolge de schriftelijke

uitnodiging door het politiecollege gedaan d.d. 11 maart 2022.

Bij aanvang van de zitting heet de voorzitter iedereen welkom.

Politieraadslid Kesteloot verwijst naar art. 25/lparagraaf 2 van de wetgeving ge'i'ntegreerde politie, doch kan

zich vinden in de ingeroepen overmacht en wenst zich niet formeel te verzetten. Hij benadrukt dat dit geen

precedent mag zijn voor de toekomst en rekent erop dat het politiecollege in de toekomst toeziet op een

correcte naleving van de procedures.

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
ge'i'ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft.
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Feitelijke context en argumentatie

De notulen van de politieraad van 30 november 2021 werden op de Sharepointpagina geplaatst zodat alle
politieraadsleden deze kunnen raadplegen.

Er warden geen bemerkingen geformuleerd met betrekking tot deze notulen.

Besluit:

Art. 1- De notulen van de vergadering van de politieraad dd. 30 november 2021 warden goedgekeurd.

2. Goedkeuring politiebegroting dienstjaar 2022 door de Gouverneur

De politieraad,
Juridische context

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge'fntegreerde politiedienst, gestructureerd op

twee niveaus, inzonderheid art. 71 en volgende

Met koninklijk besluit van 5 September 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding

van de lokale politic

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

Met 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

Ministeriele omzendbrief PLP 17 houdende tussenkomst van de federale overheid in de financiering

van de lokale politiekorpsen - federale toelage

Ministeriele omzendbrief PLP 61 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de

politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones

Besluit politieraad in zitting van 30 november 2021 betreffende de vaststelling van de begroting

dienstjaar 2022 van de politiezone Spoorkin

Besluit politiecollege in zitting van 11 maart 2022 betreffende de aktename goedkeuring

politiebegroting dienstjaar 2022 door de gouverneur.

Feitelijke context en argumentatie

In de politieraad van 30 november 2021 werd de begroting dienstjaar 2022 van de politiezone Spoorkin
vastgelegd.

In het eensluidend afschrift van het besluit van de gouverneur dd. 11 januari 2022 werd de begroting dienstjaar
2022 van de politiezone Spoorkin vastgesteld door de politieraad van 30 november 2021 en de daarin vermelde

gemeentelijke dotaties goedgekeurd.

Besluit

Art.1- Aktename van het eensluidend afschrift van het besluit van de gouverneur dd.11januari 2022 waarbij

de begroting dlenstjaar 2022 van de politiezone Spoorkin vastgesteld door de politieraad van 30

november 2021 en de daarin vermelde gemeentelijke dotaties werden goedgekeurd.
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3. Herstelling vloer vormingslokaal

De politieraad,
Referenties

Wet van 17juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Wet van 17juni 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
Dossier SA Ethias: SPJ840793221

Schade dd. 07/05/2021 in het Politiecommissariaat (vormingslokaal) - Zuidburgweg 129 -8630 Veurne

Plaatsbezoek door Buro Nova dd. 04/06/2021 (21.0476-EX/NV)
Besluit politiecollege in zitting van 29 juni 2021 betreffende de kennisname van de schade aan het

politiegebouw gelegen in de Zuidburgweg 129 in Veurne

Besluit van het politiecollege in zitting van 21 September 2021 betreffende de aktename

expertiseverslag schade vormingslokaal

Besluit politiecollege in zitting van 16 november 2021 betreffende goedkeuring om de herstelling aan

de vloer in het vormingslokaal (politiegebouw - Zuidburgweg 129 in Veurne) te laten uitvoeren en dit

te laten goedkeuren in de eerstvolgende politieraad.

Feitelijke context en argumentatie

Op vrijdag 07 mei 2021 omstreeks 17.00 uur werd vastgesteld dat de vloer in het vormingslokaal in het

politiegebouw gelegen in de Zuidburgweg 129 - 8630 Veurne over de volledige breedte gekraakt en opgeduwd

was.

Deze vaststelling werd met foto's overgemaakt aan Tom Van Mossevelde van Ethias.

Op 10 mei 2021 werd de vaststelling gedaan van de schade door Tom Van Mossevelde.
Buro Nova - architectenvennootschap- uit Oostende werd door Ethias SA, verzekeraar Rechtsbijstand van PZ

Spoorkin, aangesteld als deskundige in bovenvermelde zaak, tot onderzoek van de oorzaak en

aansprakelijkheid alsook tot nazicht van de gevorderde herstelkosten.

Op 04 juni 2021vond het plaatsbezoek door Norbert Vanheste (Buro Nova) en Tom Van Mossevelde plaats en

wordt het expertiseverslag afgewacht.

Buro Nova meldt 'De schade omvat een aantal scheuren alsook opduwing van de afwerkingsvloer in de grote
ruimte op de verdieping. De oorzaak van de scheurvorming is niet causaal met de wegeniswerken in de

omgeving. De werken kunnen wel aanleiding zijn dat de gegoten vloer door trillingen iets is losgekomen, doch

dit effect is beperkt.
Evenzeer Ran de schade plots opgetreden zijn door spanningen in de vloer, dit onder invloed van
temperatuurschommelingen in het gebouw.'

Het college is van mening dat een bijkomend nazicht van de schade in het vormingslokaal door een architect

geen meerwaarde betekent aangezien de verzekeringsmaatschappij Ethias het expertiseverslag volgt.

Met politiecollege vraagt de goedkeuring voor het herstel van de vloer in het vormingslokaal in het

politiegebouw gelegen in de Zuidburgweg 129 in Veurne.

Tussenkomst ter zitting:
Raadslid Vanlouwe vraagt of de geleden schade niks te maken heeft met de werken van de Suikersite. Hij

vraagt of de expertise van onze verzekering komt of van de verzekering van de tegenpartij.
De DirOps meldt dat er geen tegenpartij in deze zaak betrokken is en het betreft de expertise van de eigen

verzekering.
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Financiele gevolgen

Raming: 8.000€

Begroting 2022 - Buitengewone dienst

Artikel 33000/724-60 'Uitrusting en buitengewoon onderhoud van geb. in uitvoering'

Besluit

Art. 1- Goedkeuring om de herstelling aan de vloer in het vormingslokaal (politiegebouw - Zuidburgweg 129
in Veurne) te laten uitvoeren.

Art. 2- Met politiecollege te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing.

4. Aankoop anoniem voertuig via raamcontract

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

Met Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het

welzijn op het werk;
Alle wijzigingen aan de wetten en besluiten die van toepassing zijn op voormelde opdracht

Besluit van het politiecollege in zitting van 11 maart 2022 betreffende de aankoop van een anoniem

voertuigvia raamcontract.

Feitelijke context en argumentatie

Het voertuigenplan van PZ Spoorkin, stelt dat een anoniem voertuig (Volkswagen Polo) dient vervangen te

warden. Het voertuig zal buiten dienst gesteld omwille van zijn leeftijd (1 inschrijving in 2008).
Wij stellen voor om de voertuigen, net zoals in het verleden, aan te kopen via het raamcontract van de federale

politic. De bestaande raamcontracten dienen afgewogen te warden.

In het verslag van het BOC van 13 maart 2020 werd beslist dat investeringen niet in het BOC dienen voorgelegd

te warden als het een vervanging betreft van een bestaand voertuig met dezelfde functies aangekocht via een
raamcontract.

Op basis van de behoeften en met het oog op een divers wagenpark, opteert de korpsleiding en het
politiecollege voor een anoniem voertuig.

Op heden zal er bewust nog niet gekozen warden voor een elektrisch voertuig aangezien de politiezone
Spoorkin nog niet uitgerust is met zonnepanelen.

Financiele gevolgen

In de politieraad van 30 november 2021 werd de begroting 2022 gewone en buitengewone dienst vastgesteld.
Voor de aankoop van het anoniem voertuig inclusief ombouw werd 35.000 euro voorzien op artikel

33000/743-98 'Aankoop van speciale en andere voertuigen'.

Notulen van de politieraad van de politiezone Spoorkin - zitting van 29 maan 2022



Besluit:

Art. 1- Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot de aankoop van een anoniem voertuig.

Art. 2- Hiertoe wordt beroep gedaan op het federaal raamcontract met de richtprijs van 35.000 euro indusief BTW

eninclusiefombouw.

Art. 3- Dit punt wordt ingeschreven in de begroting onder 33000/743-98 'Aankoop van spedale en andere
voertuigen'.

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

5. Vacantverklaring - 1 contractuele betrekking - preventieadviseur -

bijzondere deeltijdse en tijdelijke opdracht - niveau C

Juridische context

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten meerbepaald art. IV.1.34, art. IV.1.35 en art. Xl.II.3.

Besluit politieraad in zitting van 25 juni 2019 betreffende de aanwerving en benoeming van

personeelsleden - opdracht van dagelijkse delegatie aan het politiecollege - goedkeuring
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge'i'ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee

niveaus, artikel 118, 2de lid.

Besluit politieraad in zitting van 25 juni 2019 betreffende de aanwerving en benoeming van

personeelsleden - opdracht van dagelijkse delegatie aan het politiecollege - goedkeuring

Besluit van het politiecollege in zitting van 11 maart 2022 betreffende de vacantverklaring -1

contractuele betrekking - preventieadviseur - bijzondere deeltijdse en tijdelijke opdracht - niveau C.

Feitelijke context en argumentatie

Naar aanleiding van de stopzetting van de samenwerking met het stadsbestuur Veurne op 01 mei 2022

betreffende de verleende diensten van de preventieadviseur heeft de zone nood aan een snelle invulling van

de functie preventieadviseur in het kader van de wettelijke verplichting voor het welzijn op het werk.

Met voorstel is om een arbeidsovereenkomst van bijzondere deeltijdse en tijdelijke opdracht als
preventieadviseur niveau 2 vacant te verklaren.

Deze functie dient ingeschaald te warden in een niveau C met een arbeidsovereenkomst voor een beperkte

duur van mei 2022 tot en met 31 december 2022..

Aangezien het om een betrekking "buiten kader" gaat, is de politiezone Spoorkin bevoegd voor de eigen

aanwerving.

Het functieprofiel wordt toegelicht.

Besluit:

Art. 1- Goedkeuring te geven voor de vacantverklaring en functieprofiel van de contractuele betrekking -

preventieadviseur - bijzondere deeltijdse en tijdelijke opdracht - niveau C van mei 2022 tot en met 31
december 2022.

Art. 2- Met politiecollege te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing.
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6. Vacantverklaring - 1 inspecteur met Bijzondere Specialisatie

motorrijder - MOB 2022-02 - Erratum

Juridische context

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge'i'ntegreerde 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 VUI.XUI.l tot VIII.XIH.14.

Met 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 11 maart 2022 betreffende de vacantverklaring van 1
inspecteur met bijzondere specialisatie motorrijder - dienst verkeer - MOB 2022-02 - Erratum

Feitetijke context en argumentatie

In de dienst verkeer is er momenteel 1 hoofdinspecteur, 1 eerste inspecteur en 1 inspecteur met bijzondere

specialisatie motorrijder benoemd.

Wegens de nog niet ingevulde vacature van inspecteur in de dienst verkeer, is het wenselijk dat een functie

inspecteur met bijzondere specialisatie motorrijder vacant wordt verklaard in de eerstvolgende
mobiliteitscyclus 2022-02 - Erratum.

Voor wat de mobiliteitscyclus 2022-02 Erratum betreft, dienen de vacante ambten uiterlijk op 08 april 2022 aan

de Federals Politie (DRP) overgemaakt te warden met het oog op publicatie op 15 april 2022. De kandidaturen

kunnen tot en met 06 mei 2022 ingediend warden. De daaruit voortvloeiende Indiensttreding is voorzien per 1
September 2022.

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 (ofvervanger)
Hoofdinspecteur (Wachtofficier) als bijzitter;
Secretaris van de selectiecommissie.

Het is wenselijk dat de vacant verklaarde betrekking wordt ingevuld bij mobiliteit 2022-02 - Erratum of indien

deze mobiliteitsronde geen geschikte kandidaten oplevert telkens opnieuw open te stellen via mobiliteit.

Besluit:

Art. 1- Goedkeuring te verlenen tot de vacantverklaring van een betrekking van inspecteur met bijzondere

specialisatie motorrijder - dienst verkeer in de politiezone Spoorkin in het kader van de
mobiliteitsronde MOB 2022-02 - Erratum.

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 (ofvervanger)

Hoofdinspecteur (Wachtofficier) als bijzitter;
Secretaris van de selectiecommissie.

Art. 4- Met politiecollege te gelasten met de verdere uitvoering van dit besluit en opmaak functieprofiel.
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7. Stand van zaken toekomstplan

De politieraad,
Referenties

Besluit van de politieraad in zitting van 15 September 2020 betreffende het goedgekeurd Zonaal

Veiligheidsplan 2020-2024.

Verslag van het BOC op 01 oktober 2020 betreffende het 'Toekomstplan'.

Besluit van de politieraad in zitting van 14 oktober 2020 betreffende de aktename en goedkeuring

toekomstplan en uitvoering door de korpschef.

Feitelijke context en argumentatie

De stand van zaken van het toekomstplan wordt aan de hand van de werkfiches toegelicht.

Werksfeer en korpscultuur

Operationele werking

Digitalisering en informatisering

Risicomanagement

Communicatie

PLIF (Personeel, Logistiek, IT, Financien)

Interzonale politiesamenwerking Grens-West

GDPR

Tussenkomst ter zitting

Raadslid Vanlouwe vraagt naar de betekenis van UK (Lokaal Informatiekruispunt). DirOps verduidelijkt dat dit

het administratief centrum is en zorgt voor de verrijking van de informatie (informatiekruispunt).

Momenteel warden dezelfde plannen aangehouden en we hebben nog wat werk om hieraan te voldoen.

Raadslid Kesteloot vraagt of er voldoende bezetting is voor permanentierol op vlak van slachtofferbejegening.

De DirOps licht toe dat we de dienst Sociale politie hebben die bestaat uit een hoofdinspecteur en een

inspecteur, deze dienst staat in voor de coordinatie van de slachtofferbejegening doch kampt met

personeelstekort door ziekte.

De hoofdinspecteur draait mee in de rol van Wachtofficieren en staat deals in voor de Sociale Politie (zoals

verontrustende opvoedingssituaties (VOS)). Er is onvoldoende tijd om slachtofferbejegening structureel uit te

bouwen. Momenteel zijn enkele collega's uit de dienst interventie opgeleid als slachtofferbejegenaar, maar

door de wisselende uren kunnen deze moeilijk ingezet warden in een permanentierol slachtofferbejegening.

Slachtofferbejegening inbedden in de reguliere werking is geen vanzelfsprekendheid.

De commissarissen en de collega's ter plaatse staan in voor de slechtnieuwsmelding en de nazorg gebeurt door

het CAW nadat de politic de burger heeft doorverwezen.

De politiezone dient hierop een structureel antwoord te bieden, want slachtofferbejeging is een van de 7

basisfunctionaliteiten.

Politieraadslid Vanlouwe vraagt in welk percentage de zone er niet in slaagt in de uitoefening van de

slachtofferbejegening. De DirOPs licht toe dat de zone er steeds in slaagt de eerste opvang de eerste opvang te
voorzien, maar de manier en de snelheid kan efficienter en beter. De nazorg gebeurt mede door de

wijkinspecteurs.

Politieraadslid Decorte vraagt meer uitleg over de Employer branding dag.
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De zonesecretaris licht het verloop van zo'n dag toe en eveneens de toekomstige recruterings- en

informatiemomenten. Door de wijziging van de manier van recrutering, is zo'n employer branding dag voor

herhalingvatbaar.

De instroom van nieuwe mensen is noodzakelijk, maar het aantrekken van ervaren politiemensen is eveneens

noodzakelijk.

Politieraadslid vraagt wie er voor de GDPR intern is aangesteld. Hierop werd geantwoord dat momenteel

commissaris Debruyne de functie als DPO waarneemt.

Politieraadslid Decorte vraagt of de informatie over de wielerwedstrijden gegroepeerd op de website/ sociale
media van de politic kunnen geplaatst warden.

De DirOps duidt dat we geen communicatiemedewerker hebben, maar deze suggestie kan zeker meegenomen

warden.

Besluit

Art. 1- Aktename van de toelichting van het toekomstplan van de politiezone Spoorkin.

De heer Peter Roose, Burgemeester-voorzitter sluit de zitting om 20.44 uur.
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