
oPROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE ^/ B Koksijde, 25 oktober 2021

POLITIEZONE WESTKUST

Zitting politieraad d.d. 25/10/2021

Aanwezig:

• Marc Vanden Bussche, Burgemeester van Koksijde - Voorzitter

• Geert Vanden Broucke, Burgemeester van Nieuwpoort

• Nicholas Paelinck, Hoofdcommissaris/Korpschef

• Chariotte Castelein, Maarten Claeys, Bieke Dalle, Luc Deltombe, Wim Demeester, Pol George, Henk Ghyselen, Peter Hillewaere, Dina
Nevens, Julie Paelinck, Marleen Rabaey.Jo Rousseau, Karin Vancoillie, ElwinVan Herck.GretaVerhaeghe, Raadsleden

• Mieke Hoornaert, Politiesecretaris

Verontschuldigd:
• Bram Degrieck, Burgemeester van De Panne

• Christophe Delrive, Raadslid

Burgemeester van Koksijde - Voorzitter Marc Vanden Bussche opent de zitting om 20u04

Volgende personeelsleden legden de eed af in handen van de voorzitter:
• INPKevinDEBLAUWE
• INP Peter LANSSENS
• INPNoahDEPREYTERE

OPENBAAR
le Punt: Goedkeuren notulen politieraadszitting 27 september 2021

De voorzitter vraagt of de raadsleden opmerkingen of aanmerkingen hebben op het verslag va n de politieraadvan
27 september 2021. Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd.

2e Punt: Kennisname vervallenverklaring mandaat gemeenteraadslid dhr. Eddy
LOUWIE

De politieraad neemt kennis van het raadsbesluit gemeenteraad Nieuwpoort d.d. 23 september 2021 houdende
vervallenverkla ring van het mandaat van dhr. EddyLouwie..

3e Punt: Eedaflegging van politieraadslid

DE POLITIERAAD,

Bijeengeroepen en vergaderend in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften met de wet en in
openbare zitting bijeen;

Gelet op de wet va n 7 DECEMBER 1998 -Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus (WGP), gewijzigd bij de wet van 21 mei 2018 (B.S.20juni 2018), inzonderheid art. 19 betreffende
de vervanging van een effectief lid van de politieraad voor het verstrijken van zijn
mandaat wanneer hij geen opvolger of opvolgers heeft;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 november 2018;

Gelet op de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 13 november 2018 betreffende de
verkiezing en de installatie van de politieraadsleden in een meergemeentezone;

Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB);

Gelet op de beslissing va n de gemeenteraad van gemeente De Panne van 2 januari 2019 waarbij de effectieve
leden en hun respectievelijke opvolgers voorde politieraad werden verkozen; Overwegende dat in deze zittingdhr.
Stephane BUYENS a Is eerste opvolger en dh r. WimJANSSENS a Is tweede opvolger werden aangeduid voor Dhr.
MarcHAUSPIE;

Overwegende dat zowel dhr. Stephane BUYENS als dhr. WimJANSSENS verzaken aan het mandaat van
politieraadslid;

Overwegende dat mevr. Marleen RABAEY in de gemeenteraad van 18 oktober 2021 aangesteld wordt als opvolger
van ontslagnemend raadslid dhr. Marc HAUSPIE;

Overwegende dat alvorens in functie te treden, de gemeenteraadsleden die overeenkomstig artikel 18 WGP
verkozen zijn om deel uitte maken van de politieraad, tot de eedaflegging worden opgeroepen door de voorzitter
van hetpolitiecollegeen in zijn handen de volgende eed dienen af te leggen: "Ik zweer getrouwheid aan de
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk";



Overwegende dat indien een verkozen politieraadslid niet aanwezig kan zijn voor de eedafleggingtijdens de
installatievergadering, zijn eedaflegging noodgedwongen tijdens de volgende vergadering van de politieraad zal
doorgaan;

Beslist: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel l: Politieraadslid mevr. Marleen RABAEY legt in openbare zitting van de politieraad en in
handen van de voorzitter van het politiecollege de eed af in volgende bewoordingen:

"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten
van het Belgische volk"

Artikel 2: Na haar eedaflegging wordt mevr. Marleen RABAEY aangesteld verklaard in haar functie.

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid en betrokken
gemeentebesturen.

4e Punt: Vaststelling rekening dienstjaar 2020

DE POLITIERAAD,

Bijeengeroepen en vergaderend in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften met de wet en in
openbare zitting bijeen;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, en latere wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de lokale politie, en latere wijzigingen;

Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de opmaak van de rekeningen 2002 en 2003 en de
problemen inzake de aanlevering van de mandaten van de wedden door de CDVU zodat de jaarrekening kan
afgesloten worden; dat deze op mandaten op heden nog steeds niet zijn aangeleverd en dat naar best vermogen
met de actuele kennis van de in de loop derjaren betreffende dienstjaar 2002 en 2003 de dienstjaarrekening
wordt opgemaakt; dat elke volgende jaarrekening vertrekkend van het resultaat van deze dienstjaarrekening,
hiermee moet rekening houden; dat het er niet naar uitziet dat de CDVU ooit correcte weddemandaten zal
kunnen afleveren voor deze jaren; dat de CDVU geen aanrekeningen meer zal aanleveren tot 2010;

Overwegende dat de jaarrekeningdoor de bijzondere rekenplichtige werd overgemaakt aan het politiecollege, na
de vaststelling door deze laatste op 27 september 2021 van het formulier T van de openstaande vastleggingen;

Overwegende de toelichting van de bijzonder rekenplichtige dat de dienstjaarrekening 2020 volgende resultaten
geeft:

- het begrotingsresultaat (= het verschil tussen de netto-vastgestelde rechten en de vastgelegde uitgaven, dl de
uitgaven waarvoor krediet is gereserveerd ongeacht of deze al geresulteerd zijn in facturen ofaanrekeningen)

Vorderingen
Vastgelegde
Saldo

uitgaven

Gewone dienst
22

-19

2

.228

.531

.696

.210,36

.796,53

.413,83

Buitengewone dienst
1.264.698,48

-2.442.539,85

-1.177.841,37

- het boekhoudkundig resultaat (= het verschil tussen de netto-vastgestelde rechten en de aangerekende uitgaven
zoals blijkt uit ontvangen facturen of andere stukken)

Vorderingen
Aanrekeningen
Saldo

Gewone dienst
22.228.210,36

-18.337.169,82

3.891.040,54

Buitengewone dienst
1.264.698,48

-1.004.250,91

260.447,57

- het verschil tussen de vastgelegde uitgaven en de aanrekeningen, geeft de overgedragen kredieten weer van het
Formulier T, die in volgende dienstjaarrekeningen zullen resulteren in aanrekeningen en verwerkingen in de resp.
resultatenrekening:

Naar het volgende jaar overte dragen
vastleggingen

Gewone dienst
1.194.626,71

Buitengewone dienst
1.438.288,94

-de boeking van de netto vastgestelde rechten en de aanrekeningen van de uitgaven hebben gevolgen voorde
resultatenrekening, waar ook de afschrijvingen, de min-en meerwaarden conform de regels van de boekhouding
worden verwerkt en de uitzonderlijke inkomsten en uitgaven.

Couranteexploitatie-verrichtingen
Normale schommelingen van
balanswaarden, rechtzettingen,

voorzieningen, overboekingen

EXPLOITATIE-BONI

Kosten
17.335.894,37

948.246,97

Opbrengsten
18.802.200,86

859.203,92

Saldo

1.466.306,49

-198.825,25

1.377.263,44
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Uitzonderlijke verrichtingen 1.275,45 47.484,08
BONI VAN HET DIENSTJAAR

46.208,63

1.423.472,07i

- het saldo van de resultatenrekening wordt verwerkt in het eigen vermogen van de balans:
De Balans
actief
^ast actief
plottend actief
Totaal actief

IPassief

25.683.925,52[Totaal passief

21.l82.886,87|Eigen vermogen
4.501.038,65|Vreemd vermogen

25.396.057,22

287.868,301
25.683.925,52

Beslist: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel l: De politieraad stelt de dienstjaarrekening 2020, bestaande uit de begrotingsrekening en de
jaarrekening, als volgt vast:

Het begrotingsresultaat is als volgt:

Vorderingen

Vastgelegde uitgaven
Saldo

Gewone dienst

22.22S.210.3t

-19.531.796,5:

2.696.413,8:

Buitengewone dienst

1.264.698,48

-2.442.539,85

-1.177.841,37

Het boekhoudkundig resultaat is als volgt:

Vorderingen

Aanrekeningen
Saldo

Gewone dienst

22.228.210,36

-18.337.169,82

3.891.040,54

3 uitengewone dienst

1.264.698,48

-1.004.250,91

260.447,57

Naar het volgende jaar over te dragen vastleggingen

Naar het volgende jaar over te dragen]
vastleggingen

Gewone dienst

1.194.626,73

3 yitengewonedienst

1.438.288,94

DE BALANS :

actief
IVast actief
IVlottend actief
FTotaal actief

IPassief

25.683.925,52fTotaal passief

21.l82.886,87|Eigen vermogen

4.501.038,65|Vreemd vermogen

25.396.057,22
287.868,301

25.683.925,52|

DE RESULTATENREKENING :

Courante exploitatie-verrichtingen

Normale schommelingen van
balanswaarden, rechtzettingen,
voorzieningen, overboekingen
EXPLOITATIE-BONI
Uitzonderlijke verrichtingen

Kosten

17.335.894,37
948.246,97

1.275,45

Opbrengsten

18.802.200,86

859.203,92

47.484,08
BONI VAN HET DIENSTJAAR

Saldo
1.466.306,49
-198.825,25

1.377.263,44

46.208,63

1.423.472,07

Artikel 2:

Raadslid Dalle vervoegt de zitting.

De dienstjaarrekening 2020 wordt aan het toezicht toegezonden in het kader van het
administratief toezicht.

5e Punt: Goedkeuren begrotingswijziging 1/2021

DE POLITIERAAD,

Bijeengeroepen en vergaderend in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften met de wet en in
openbare zitting bijeen;

Gelet op de wet van 7 DECEMBER 1998-Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;

Gelet op artikel 96 van de Nieuwe Gemeente wet;

Gelet op artikel 11 van het KB van 05-09-2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
lokale politie;
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Gelet op de begrotingsonderrichtingen PLP60 van 18 november 2020 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones;

Gelet op de door de politieraad goedgekeurde begroting 2021 op 7 december 2020;

Gelet op de door de politieraad goedgekeurde jaarrekening 2020 op 25 oktober 2021;

Overwegende dat het resultaat van de rekening 2020 in de begroting 2021 diende verwerkt te worden;

Overwegende dat de federale toelagen 2021 op basis van de PLP60 moesten aangepast worden; dat daarnaast
personeels-en werkingskosten werden bijgewerkt en voor de financiering van investeringen een bijkomende
leningvan 680.000 euro moest ingeschreven worden om het evenwicht te verzekeren;

Overwegende dat de toelagen van de gemeenten aan de politiezone geen wijziging ondergaan;

Overwegende de bespreking in de Begrotingscommissie op 27 september 2021 van het door het Politiecollege
voorgelegde ontwerp van begrotingswijziging l van 2020;

Beslist: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel l: De begrotingswijziging l van politiezone WESTKUST voor het dienstjaar 2021 goed te
keuren zoals hierna vermeld:

In gewone dienst;

Geraamd Alg. Resultaat 2020:

Ontvangsten Vorige dienstjaren:

Uitgaven Vorige dienstjaren:

Ontvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar

Saldo Eigen dienstjaar:
Saldo Vorige Jaren :

Saldo Overboekingen :

Resultaat Begroting 2021:

Algemeen Resultaat 2021:

2.696.413,8

147.694,5
-282.923,0

18.253.133,8
-19.107.002,3

-853.868,5

-135.228,4

0,0

-989.097,0

1.707.316,8

n buitengewone dienst:

Geraamd Alg. Resultaat 2020:

Ontvangsten Vorige dienstjaren:

Uitgaven Vorige dienstjaren:

Dntvangsten eigen dienstjaar

Uitgaven eigen dienstjaar
saldo Eigen dienstjaar:

Saldo Vorige Jaren :

5aldo Overboekingen :

resultaat Begroting 2021:

Mgemeen Resultaat 2021:

-1,177.841,37

0,00

0,00

1.963.000,00

-783.000,00

0,00

0,00

0,00

1.180.000,00

2.158,63

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt in drie exemplaren ter goedkeuring overgemaakt

aan de heer gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

6e Punt: Aankoop van een voertuig personenvervoer - Goedkeuring lastvoorwaarden

en gunningswijze

Na stemming wordt geopteerd om een elektrisch voertuigte kiezen.

DE POLITIERAAD,

Bijeengeroepen en vergaderend in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften met de wet en in
openbare zitting bijeen;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voorwerken, leveringen en diensten en concessies, en latere

wijzigingen;

Gelet op de wet va n 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (het geraamde
bedragexd. btwoverschrijdtdedrempel van € 750.000,00 niet);

Gelet op het koninklijk besluit van Ujanuari 2013 tot bepalingvan de algemene uitvoeringsregelsvan de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
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Overwegend dat een voertuig voor personenvervoer nodig is;

Beslist: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel l: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. POL 2021-016 en de raming voor de
opdracht "Aankoop van l elektrisch anoniem voertuig voor personenvervoer", opgesteld
door Politiesecretaris. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 74.380,17 excl. btw of 90.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

7e Punt: Vacant verklaren van l betrekking CALog Niv. C administratief medewerker
via mobiliteit 2021/05 - Verkeersdienst

DE POLITIERAAD,

Bijeengeroepen en vergaderend in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften met de wet en in
openbare zitting bijeen;

Gelet op de wet van 7 DECEMBER 1998-Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (B.S. 31/03/2001) in het bijzonder het artikel VI.II.8 tot en met VI.II.71 inzake de regeling van de
"mobiliteit";

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit
van het personeel van de politiediensten (B.S. 31/01/2002);

Gelet op de ministeriëleomzendbriefGPIlSd.d. 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones (B.S. 31/01/2002) en de errata (B.S. 06/02/2002);

Gelet op de beslissing van de politieraad d.d. 27 september houdende wijziging van de personeelsformatie van het
operationeel, administratief en logistiek personeel van de lokale politie Westkust;

Overwegende dat een personeelslid Agent van Politie overleden is en deze plaats in het administratief en logistiek
kader werd opgenomen;

Overwegende dat het politiecollege de raad voorstelt om tot openverkla ring va n l betrekking assistent over te
gaan;

Beslist: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel l: Eén plaats CALog niv. C binnen de dienst Secretariaat verkeer van de politiezone Westkust
vacant te verklaren via mobilteit 2021/05.

Artikel 2: De aanwervingsvoorwaarden worden als volgt bepaald:

• Presentatie van de dienst:
Het personeelslid zal deel uitmaken van het administratief en logistiek kader, voltijds
ambt, verkeersdienst.

• PoHtiegraad; Ca log C, assistent.

• Functieomschrijving:
De assistent legt rekenschap af aan het diensthoofd verkeer.

o Het uitvoeren van diverse administratieve taken, waaronder:
" administratieve verwerking van de processen-verbaal met betrekking

tot verkeer;
' administratieve ondersteuning van het takenpakket behorende bij de

Dienst Verkeerscoördinatie;
• verdere administratieve taken in uitvoering van actieplannen en

projectwerking verkeer.
• Bijstand aan GAS snelheid.

o Uitvoering van de bovenvermelde opdrachten en andere taken onder de
leiding van de respectievelijke directeur of diensthoofd.

o Is bereid te werken in een vast dienstrooster/uurschema. Dit
dienstrooster/uurschema zal opgesteld worden in overeenstemming met de
ter zake geldende wettelijke normen.

• Gewenst profiel:

• Vakkennis
o Een goede algemene kennis niveau HSO.
o Een goede redactionele vaardigheid;
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Artikel 3:

Artikel 4:

o Een goede kennis dossierbeheer en -opbouw;
o Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen;
o Een voldoende kennis van de organisatie van het politiewezen;
o Een voldoende kennis van de administratie;
o Een vlotte dactylografie, en een goede kennis van tekstverwerking en het

gebruik van de informaticasystemen eigen aan de dienst, en openstaan voor
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie;

o Bereidheid tot volgen van interne/externe voor de dienst relevante
vormingssessies.

• Persoonlijkheidskenmerken
Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de
omstandigheden waarin hij/zij verkeert.
Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken binnen de beleidslijnen van het korps
en de dienst.
Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de
verantwoordelijkheid dragen. Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen.
Kenmerkt zich door;

• Zin voor administratief werk;

• Punctualiteit, orde en netheid;

• Een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;

• Discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;

• Flexibiliteit en stressbestendigheid;
• Respect voor de leiding, zoals bepaald in de basisnota van de organisatie.

• Beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid.

• Sociale vaardigheden:
Beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit,
conflicthantering, goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
Bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking in het team.

• Samenwerking:
Moet zoals hierboven beschreven zelfstandig kunnen werken maar moet evengoed
in teamverband kunnen werken en functioneren. Hij/zij staat open voor het
onderhouden van contacten met de andere diensten van het korps. Hij'/zij is bereid
een collega te raadplegen en staat open voor zijn/haar ideeën.

• Communicatievaardigheden:
Beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands eneen
goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Heeft een goede kennis van de
Nederlandse taal.

• Bestuursvaardigheid:
Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van
werken te garanderen.

Is bereid knelpunten te signaleren bij zijn diensthoofd en deze daarin te adviseren.

• Gewone plaats van het werk:
Lokale politie Westkust, Ter Duinenlaan 34a te 8670 Koksijde,(administratieve zetel).
De korpschef behoudt steeds het recht tot herdefiniëring van de functie, gekoppeld aan
de plaats van het werk, op grond van art. 44 Wet tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

• Bijkomende inlichtingen betreffende vacature:
Mevr. Natalie BOEY
Ter Duinenlaan 34a te 8670 KOKSUDE
Tel 058/533101

De korpschef te belasten met de samenstelling van een selectiecommissie,
verantwoordelijk voor het inwinnen van een advies i.k.v. de aanwerving via mobiliteit.

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de directie
mobiliteit en loopbaanbeheer en de personeelsdienst van de politiezone.

VARIA
Raadslid Van Herck,de Franse collega's probeerden de transmigrantenproblematiek wat doorte schuiven naar
ons. U hebt daarop aan de minister aangegeven dat er meer middelen nodig zijn wanneer men tot een oplossing
wil komen. Wat is de stand van zaken daarrond?

Korpschef, Europol heeft een analyse gemaakt van onze regio in functie van buitengrens met Engeland wat niet
rooskleurig was. Van die aard zelfs datals we n iet ga uw ageren, we een Lampedusa 2worden binnen la Zjaar. En
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misschien zelfs slechter gezien we hier een eindstation zijn. Niet alleen naar transmigratie maar ook naar
problemen met open ba re orde. Deze boodschap wordt deze week overgemaakt aan ministervan Binnenlandse
Zaken. We dienen nationaal een actieplan Smallboats uit te werken met PZ Westkust a Is pilootzone. Daarvoor
zaten we vandaag samen met UK Boarderforce die allerlei technologieën gratis wil ter beschikking stellen. Dit
zullen vooral sensoren zijn die aangeven of er passage is,capteren van wifi-signalen van toestellen vanuit Turkije
en Syrië en tot slot een tweede actieplan om de logistieke lijnen af te snijden. Europol is bereid om analisten in te
zetten om gsm's uitte lezen en criminaliteitsanalisten en willen eendatabankopzetten voor migratie.
We zouden vorige week een grote actie doen met drones maar dat is omwille van stormweer niet door gegaan.
Vanaf het mooi weer daar is en het interventiekorps versterking kan bieden, wordt die actie opnieuw ingezet.

Raadslid Van Herck, betekentdatookmeer manschappen voor ons korps?

Korpschef, wanneer dit actieplan erkend wordt, kunnen we normaal rekenen op hycapsteun. Wanneer dit niet
erkend wordt, kunnen we rekenen op versterking va n deWVL4en de Engelsen zijn bereid omdaarvoorte betalen.

Beide ministers van Engeland en België moeten hierin ook overeen komen.

Raadslid Verhaeghe, een vraag omtrent de veiligheid van onze lokale jeugd in Oostduinkerke. Er zouden wekelijkse
vechtpartijen in de Passé zijn, de dames worden er lastig gevallen en er zou al maanden in en rond de Passé een
Poolse drugsdealer actief bezig zijn. Deze problematiek zou zich eveneens in De Viking voordoen. Welke
maatregelen worden hier genomen?

Korpschef, mensen van de Possé werden opgeroepen. We waren daar redelijk tolerant omdat het de enige zaak
was die open was. Ze hadden echter geen portieren een nieuwe uitbater. We hebben die n u ter orde geroepen en
hen een maand gegeven om zich in orde te stellen en ervoor te zorgen dat de mensen die hier niets te zoeken
hebben, worden geweerd. Ondertussen is de Viking ook terug open en is er terug meer spreiding tussen die 2
zaken.

Voorzitter, we ga a n steeds in dialoog om de jeugd ook hier kansen te bieden om te kunnen uitgaan.

Korpschef, wat betreft drugs spelen we kort op de bal zowel qua drugs in verkeer maar ook met recherche,
interventied lenst, snel respons team,... Wanneer er indicaties zijn dat er drugsdealers zijn die wij niet in het vizier
hebben, magdit uiteraard steeds meegedeeld worden.

Raadslid Castelein, het zijn inderdaad veelal Franse nummerplaten die daar gespot worden en die voor overlast
zorgen.

Raadslid Hillewaere, is hetgeen optie om met politie actief de horecazakente bezoeken in plaats van pas een
interventie te doen als ze opgeroepen worden.

Korpschef, de recherche doet dit in burger maar het is niet aangewezen om met uniform een zaak binnen te gaan.

BESLOTEN
8e Punt: Toekennen van een blijvende invaliditeit ingevolge een arbeidsongeval - INP

DE POLITIERAAD,

Bijeengeroepen en vergaderend in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften met de wet en in
openbare zitting bijeen;

Gelet op de wet van 7 DECEMBER 1998 -Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;

Gelet op de wet van 3juli 1967;

Gelet op het Koninklijk besluit van 31 maart 2001;

Gelet op de besluiten van de bevoegde medische dienst tot toekenningvan een blijvende arbeidsongeschiktheid
aan mevrouw TOURLOUSE Stephanie, voor de gevolgen van het arbeidsongeval d.d. 15 januari 2019;

Beslist: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel l: Ingevolge het arbeidsongeval van 15 januari 2019, wordt er aan mevrouw TOURLOUSE
Stephanie, geboren op 31 januari 1980 en wonende te Hortensialaan 7 te 8670 Koksijde
een blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend.

Artikel 2: Voor de berekeningen worden volgende gegevens in aanmerking genomen;

l. basisloon tegen index 138,01 andere professionele voordelen en vakantiegeld
inbegrepen 35.638,17 EUR beperkt tot 24.332,08 EUR;

2. letsels: sequellen elongatie MCL linker knie-kruisbandreconstructie-mediale meniscus

repair;
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3. graad van globale blijvende arbeidsongeschiktheid: 5%, zoals vastgelegd door de
bevoegde medische dienst;

4. consolidatiedatum: 6 mei 2020;
5. uitwerking van de rente: l mei 2020.

Artikel 3: Mevrouw TOURLOUSE Stephanie heeft recht op een jaarrente, die niet aan de
schommelingen van de verbruikersindex wordt aangepast. Die rente beloopt tegen zijn
niet-geïndexeerde waarde, dus tegen 100% aan index 138,01: 24.332,08 EUR x 5/100
= 1.216,60 EUR.

In toepassing van artikel 4§3 van de wet van 3 juli 1967, wordt deze rente teruggebracht
van 1.216,60 EUR x 75/100 = 912,45 EUR.

Deze rente is jaarlijks betaalbaar op het einde van de maand december.

Artikel 4: Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, verbindt zich, in het kader van de door de
Politiezone Westkust afgesloten polis, tot de volledige uitvoering van de regeling zoals
voorzien in onze beraadslaging.

Artikel 5: De politieraad neemt kennis van de verbintenis van de verzekeringsmaatschappij ETHIAS
dienst arbeidsongevallen inzake de berekening van de rente en het extra-wettelijk
weddegedeelte.

Artikel 6: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het betrokken personeelslid,
verzekeringsmaatschappij Ethias, de personeelsdienst van de zone en de hogere overheid.

9e Punt: Erkenning nuttige ervaring i.k.v. toekennen geldelijke anciënniteit l CALOG
niveau C

DE POLITIERAAD,

Bijeengeroepen en vergaderend in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften met de wet en in
openbare zitting bijeen;

Gelet op de wet va n 7 DECEMBER 1998-Wet tot organisatie va n een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, en latere wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de
geldelijke anciënniteit;

Gelet op de permanente nota van DGS/DSJ/P-2014/25992 op uitgiftedatum van 17 juli 2014;

Gelet op de brief van hetSSGPI op datum van 16 juni 2014 betreffende het in aanmerking nemen van voorgaande
diensten - bijzonder nuttige ervaring-overmakingsnota;

Gelet op de gemotiveerde aanvraag van assistent Nathalie SEYNHAEVEd.d. 15 oktober 2021, tewerkgesteld in de
PZ Westkust sinds 4 oktober 2021 als administratief medewerker Calogniv. C en waarbij een erkenning van een
geldelijke anciënniteit van 5 jaar wordt aangevraagd;

Overwegende dat het Koninklijk Besluit van 26 maart 2014 tot regeling van de rechtspositie de politieraad toelaat
de diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privésectorofals zelfstandige te erkennen indien de
politieraad van men ing is dat deze diensten een beroepservaring vormen die bijzonder nuttig is voor de functie
waarin het personeelslid wordt aangeworven of in dienst wordt genomen bij arbeidsovereenkomst;

Overwegende dat onder beroepservaring die bijzonder nuttig is dient, krachtens het aangehaalde KB, te worden
verstaan een functie die aan betrokkene die erover beschikt een klaarblijkelijk voordeel schaft in de termen van
competenties, in het bijzonder technische competenties voorde uitoefen ing van de functie;

Overwegende dat de werkervaringen werden afgetoetst aan de functieomschrijvingen van de desbetreffende
functies van de personeelsleden en deze voorgaande prestaties een klaarblijkelijk voordeel verschaffen in
technische en andere competenties voorde uitoefening va n deze functies;

Overwegende de princiepsbeslissingvan PZ Westkust goedgekeurd in politieraadszittingvan 23 februari 2015
aangaande de toekenningvan geldelijke anciënniteit;

Beslist: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel l: De politieraad erkent de nuttige ervaring die assistent Nathalie SEYNHAEVE opgedaan
heeft in haar vorige werkervaring.

Artikel 2: Een geldelijke anciënniteit van 5 jaar toe te staan aan assistent Nathalie SEYNHAEVE.

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst.
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10e Punt: Aanvraag Pensioen - CP

DE POLITIERAAD,

Bijeengeroepen en vergaderend in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften met de wet en in
openbare zitting bijeen;

Gelet op de wet van 7 DECEMBER 1998-Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;

Gelet op de wet van 30 MAART 2001 - Wet betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en
hun rechthebbenden, inzonderheid art.io;

Gelet op de pensioensaanvraagvan commissaris VAN MASSENHOVEJohan;

Overwegend dat de aanvraagtot bekomen van het pensioen in overeenstemming is met de voorwaarden
voorzien in de artikelen 85 tot 92-hoofdstuk l-titel 8 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse
bepalingen, om op de voorziene datum een rustpensioen in de overheidssector te kunnen bekomen;

Beslist: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel l: Het aangevraagde pensioen wordt verleend aan commissaris VAN MASSENHOVE Johan

met ingang van l juni 2022.

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst, de bijzonder
rekenplichtige en de hogere overheid.

De voorzitter sluit de zitting om 2lu39.

Namens de POLITIERAAD politiezone WESTKUST,

De Politiesecretaris, De Burgemeester van Koksijde - Voorzitter
get) Mieke Hoornaert Get.) Marc Vanden Bussche

Voor eensluidend uittreksel
De Politiesecretaris Jte'&ttcgemeesterva^i Kofcgijde - Voorzitter

^UL^- ^ ^ ^\1
Miek-ef-t'oornaert \ Marc Vanden Bussche

^
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