Verslag

POLITIERAAD maandag 29 april 2019 om 19.00 uur
Gemeenteraadszaal, stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK
Aanwezig:
Vincent Van Quickenborne: burgemeester Kortrijk - voorzitter;
Francis Benoit: burgemeester Kuurne;
Carine Dewaele: burgemeester Lendelede;
Mohamed Ahouna, Alain Cnudde, Veronique Decaluwe, Stefanie Demeyer, Bert Deroo, Roel Deseyn,
Jeroen Dujardin, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens,
Mattias Vandemaele, Wouter Vermeersch, Jan Viaene, Axel Weydts: politieraadsleden;
Filip Devriendt: korpschef wnd.;
Annelies Verplaetse: politiesecretaris
Verontschuldigd:
Koen Byttebier, Niels Lybeer: politieraadsleden
Afwezig:
Wouter Allijns, Nicolas Beugnies: politieraadsleden
Extra genodigden:
Brecht Seynhaeve, afdelingshoofd Interventie-Recherche-GINT voor agendapunt 5;
Stefanie Van Coppernolle, beleidsofficier voor agendapunt 5

Openbare zitting
Om 19u. opent voorzitter Vincent Van Quickenborne de zitting.
Hij verwelkomt de aanwezigen en doet volgende mededelingen:
-

-

in de zitting van de politieraad van 24 juni 2019 zullen een aantal personeelsleden benoemd worden in
het kader van de mobiliteitscyclus 2019/02. Aangezien de selecties pas doorgaan in de week van
17 juni zullen de desbetreffende dossiers nagestuurd worden.
Er worden hieromtrent geen opmerkingen geformuleerd.
Conform artikel 25/2 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 zou onderstaand
punt bij hoogdringendheid worden toegevoegd aan de agenda van huidige zitting van de politieraad:
‘Mobiliteitscyclus 2019/02. Aanpassing vacant verklaarde betrekkingen. Instemmen.’
Alle aanwezige raadsleden gaan akkoord met de toevoeging van dit punt aan de agenda van huidige
zitting van de politieraad. Dit punt zal behandeld worden als punt 3.

Verslag zitting politieraad 29/04/2019

1

1.

Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 25 maart 2019.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 25 maart 2019, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Aankoop van 10 voertuigen via raamcontracten. Instemmen.

Referenties:
-

De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43;
De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 van de Federale Politie;
De raamovereenkomst EAN17AL003, perceel 2.27 van Eandis;
De nota van 1CP Frank Maes, beleidsofficier, met kenmerk KC/BLD/MFR – 001856/2019 van 8 maart
2019;
De beslissing van het politiecollege van 22 maart 2019, punt 7.1., 7.2. en 7.3.;

-

Beschrijving:
Aankoop en levering van twee herkenbare kantoorwagens (politiecombi’s) Volkswagen Transporter L1H1 Diesel
Twee kantoorwagens (politiecombi’s) zijn aan vervanging toe wegens ouderdom en slijtage:



Volkswagen Transporter T5 met nummerplaat 1-EBC-607, eerste ingebruikname in oktober 2012,
kilometerstand 200.000 km;
Volkswagen Transporter T5 met nummerplaat 1-EBC-651, eerste ingebruikname in december 2012,
kilometerstand 196.733 km.

Deze voertuigen worden verkocht aan de meest biedende opkoper.
De PZ Vlas stelt voor de twee kantoorwagens te vervangen door twee voertuigen Volkswagen Transporter L1H1
– Diesel ingericht en uitgerust als herkenbare kantoorwagen (politiecombi).
Voor de aankoop en levering van de twee kantoorwagens ter vervanging van de bovenvermelde, kan de PZ Vlas
aansluiten bij de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010, perceel 37 voor de levering voor de aankoop
en onderhoud van politie- en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale van de Federale Politie.
Perceel 37 “Politiecombi Diesel” van de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 werd gegund aan
Dieteren, Maliestraat 50, 1050 Brussel en is geldig tot en met 30 juni 2021.
De PZ Vlas ontving een prijsofferte van Dieteren, voor twee Volkswagen Transporter L1H1 – Diesel ingericht en
uitgerust als herkenbare kantoorwagen met de gevraagde opties en uitrusting à 51.637,30 EUR/stuk is
103.274,60 EUR (excl. BTW) of 124.962,27 EUR (incl. BTW)

Aankoop en levering van drie herkenbare plug-in dienstvoertuigen van het type BMW 225 Xe Active Tourer
Drie herkenbare dienstvoertuigen zijn aan vervanging toe wegens ouderdom en slijtage:


Toyota Auris met nummerplaat PPT 738, eerste ingebruikname in juni 2008, kilometerstand 105.000
km;
 Peugeot 407 berline met nummerplaat HRM 324, eerste ingebruikname in september 2008,
kilometerstand 146.000 km;
 Toyota Auris met nummerplaat XFD 787, eerste ingebruikname in maart 2007, kilometerstand 85.000
km;
Deze voertuigen worden verkocht aan de meest biedende opkoper.
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De PZ Vlas wil verder haar ecologische voetafdruk verminderen en minder fijn stof uitstoten door
bovenvermelde voertuigen te vervangen door plug-in hybride voertuigen. Het nieuw politiecommissariaat
heeft daarvoor de nodige oplaadplaatsen.
De PZ Vlas stelt voor de bovenvermelde voertuigen te vervangen door drie herkenbare plug-in hybride
dienstvoertuigen van het type BMW 225 Xe Active Tourer.
Voor de aankoop en levering kan de PZ Vlas aansluiten bij de raamovereenkomst EAN17AL003, van Eandis,
voor het leveren van CNG voertuigen, elektrische voertuigen en plug-in hybride voertuigen, perceel 2.27.
“Middelgrote plug-in hybride personenwagens”.
Perceel 2.27. “Middelgrote plug-in hybride personenwagens”van de de raamovereenkomst EAN17AL003 werd
o.a. gegund aan BMW Belux, Lodderstraat 16, 2880 Bornem en is geldig tot 1 december 2022.
De PZ Vlas ontving een prijsofferte van Eandis, voor drie BMW 225 Xe Active Tourer met de gevraagde opties à
28.205 EUR/stuk is 84.615 EUR (excl. BTW) of 102.384,15 EUR (incl. BTW).
Om deze voertuigen om te vormen tot herkenbare politiewagen met de nodige uitrusting (striping, signalisatie,
sirene …) zal Eandis beroep doen op de firma Autographe, Avenue Lavoisier, 1300 Wavre à 6.810 EUR/stuk is
20.430 EUR (excl. BTW) of 24.720,30 EUR (incl. BTW).

Aankoop en levering van vijf anonieme dienstvoertuigen van een divers type en merk
Vijf anonieme dienstvoertuigen zijn aan vervanging toe wegens ouderdom en slijtage:




Toyota Auris met nummerplaat FEB 646, eerste ingebruikname juli 2007, kilometerstand 121.935 km;
Toyota Auris met nummerplaat BKT 437, eerste ingebruikname juli 2007, kilometerstand 112.000 km;
Toyota Avensis met nummerplaat 060 AZA, eerste ingebruikname september 2004, kilometerstand
156.884 km;
 Toyota Corolla met nummerplaat XDQ 222, eerste ingebruikname februari 2007, kilometerstand
102.794 km;
 Peugeot 407 met nummerplaat LVI 722, eerste ingebruikname november2006, kilometerstand 150.00
km;
Deze voertuigen worden verkocht aan de meest biedende opkoper.

De PZ Vlas stelt voor de bovenvermelde voertuigen te vervangen door vijf anonieme dienstvoertuigen van
divers merk en type door aan te sluiten bij twee raamovereenkomsten voor de aankoop, levering en
onderhoud van politie- en anonieme voertuigen in de opdrachtencentrale van de Federale Politie.

Voor de aankoop en levering van vijf anonieme dienstvoertuigen ter vervanging van de bovenvermelde, kan de
PZ Vlas aansluiten bij de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 voor:
a.

b.

c.

d.

twee Skoda’s Octavia Berline Ambition, in perceel 18 “Middenklasse – Hatchback”, gegund aan
Dieteren, Maliestraat 50, 1050 Brussel, met het vereiste vermogen en de gevraagde opties à 16.673,68
EUR/stuk is 33.347,36 EUR (excl. BTW) of 40.350,31 EUR (incl. BTW).
één Skoda Octavia Combi Ambition, in perceel 19 “Middenklasse – Stationwagen – Kort”, gegund aan
Dieteren, Maliestraat 50, 1050 Brussel, met het vereiste vermogen en de gevraagde opties voor
18.253,67 EUR (excl. BTW) of 22.086,94 EUR (incl. BTW);
één Skoda Octavia Combi RS, in perceel 23 “Middenklasse – Stationwagen – Krachtig”, gegund aan
Dieteren, Maliestraat 50, 1050 Brussel, met het vereiste vermogen en de gevraagde opties voor
22.907,07 EUR (excl. BTW) of 27.717,55 EUR (incl. BTW);
één Volkswagen Golf Sportvan, in perceel 10 “Compacte middenklasse – Hoog” , gegund aan Dieteren,
Maliestraat 50, 1050 Brussel, met het vereiste vermogen en de gevraagde opties voor 19.222,51 EUR
(excl. BTW) of 23.257,23 EUR (incl. BTW).
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Overzicht

Merk en type

Brandstof

Uitzicht

Prijs (excl. BTW)

Prijs (incl. BTW)

Volkswagen Transporter L1H1

Diesel

Herkenbaar

51.637,30 EUR

62.481,13 EUR

Volkswagen Transporter L1H1

Diesel

Herkenbaar

51.637,30 EUR

62.481,13 EUR

BMW 225 Xe Active Tourer

Plug-in Hybride

Herkenbaar

35.015,00 EUR

42.368,15 EUR

BMW 225 Xe Active Tourer

Plug-in Hybride

Herkenbaar

35.015,00 EUR

42.368,15 EUR

BMW 225 Xe Active Tourer

Plug-in Hybride

Herkenbaar

35.015,00 EUR

42.368,15 EUR

Skoda Octavia Berline Ambition

Benzine

Anoniem

16.673,68 EUR

20.175,15 EUR

Skoda Octavia Berline Ambition

Benzine

Anoniem

16.673,68 EUR

20.175,15 EUR

Skoda Octavia Combi Ambition

Benzine

Anoniem

18.253,67 EUR

22.086,94 EUR

Skoda Octavia Combi RS

Benzine

Anoniem

22.907,07 EUR

27.717,55 EUR

Volkswagen Golf Sportvan

Benzine

Anoniem

19.222,51 EUR

23.257,23 EUR

313.327,78 EUR

379.126,61 EUR

Beslissing:
2.1.

in te stemmen met de aankoop d.m.v. de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010, perceel 37,
van twee herkenbare Volkswagen Transporter L1H1 – Diesel, voor het totaalbedrag van 124.962,27
EUR (incl. BTW) en deze opdracht te gunnen aan D’Ieteren NV Maliestraat 50 te 1050 Brussel;

2.2.

in te stemmen met de aankoop d.m.v. de raamovereenkomst EAN17AL00, perceel 2.27 van drie
herkenbare BMW 225 Xe Active Tourer – Plug-in Hybride, voor het totaalbedrag van 127.104,45 EUR
(incl. BTW) en deze opdracht te laten gebeuren via de lokale dealer Monserez Kortrijk,
Meensesteenweg 86 te 8500 Kortrijk;

2.3.

in te stemmen met de aankoop d.m.v. de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010, van vijf
anonieme dienstvoertuigen in:
in perceel 18, twee Skoda’s Octavia Berline Ambition;
in perceel 19, één Skoda Octavia Combi Ambition Essence;
in perceel 23, één Skoda Octavia Combi RS;
in perceel 10, één Volkswagen Golf Sportvan;
voor het totaalbedrag van 73.061,72 EUR (incl. BTW) en deze opdracht te gunnen aan D’Ieteren NV
Maliestraat 50 te 1050 Brussel;

Budget:
De totaalprijs voor de 2 herkenbare kantoorwagen, 3 herkenbare dienstvoertuigen en 5 anonieme
dienstvoertuigen 313.327,78 EUR (excl. BTW) of 379.126,61 EUR (incl. BTW)
Die uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/743-98 van de begroting 2019.
Bijlagen:
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-

3.

De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 van de Federale Politie; perceel 37
De raamovereenkomst EAN17AL003 van Eandis, perceel 2.27
De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 van de Federale Politie; perceel 18
De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 van de Federale Politie; perceel 19
De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 van de Federale Politie; perceel 23
De raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 van de Federale Politie; perceel 37

Mobiliteitscyclus 2019/02. Aanpassing vacant verklaarde betrekkingen. Instemmen.

Referenties:
-

de beslissing van de politieraad van 25 februari 2019, punt 7;
de beslissing van de politieraad van 25 maart 2019, punt 3;
de beslissing van het politiecollege van 26 april 2019, punt 11;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 25 februari 2019, punt 7, werden in de mobiliteitscyclus 2019/01, volgende
betrekkingen vacant verklaard:
-

1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader/middenkader voor de afdeling Informatiebeheer
1 basiskader/middenkader/CP voor de afdeling Wijk/team Omgeving
1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams

In de zitting van de politieraad van 25 maart 2019, punt 3, werden in de mobiliteitscyclus 2019/02, volgende
betrekkingen vacant verklaard:
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren:
-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning
1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk/team wijk Kuurne
1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams

In het administratief en logistiek kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te
verklaren:
-

1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling Personeel als afdelingshoofd
1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling Beleidsondersteuning als communicatieverantwoordelijke
1 niveau B voor de afdeling Logistiek/materiaal en uitrusting
1 niveau B voor de afdeling Mobiliteit/verkeerspreventie en -educatie
1 niveau C voor de afdeling Interventie/secretariaat Operaties
1 niveau C voor de afdeling Wijk
1 niveau C voor de afdeling Logistiek/materiaal en uitrusting
1 niveau C voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 niveau D voor de afdeling Logistiek

Aangezien er geen geschikte kandidaten waren in de mobiliteitscyclus 2019/01, wil de politiezone VLAS de
volgende vacature opnieuw vacant verklaren in de mobiliteitscyclus 2019/02:
-

1 basiskader/middenkader/CP voor de afdeling Wijk/team Omgeving
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De vacature niveau C voor de afdeling Logistiek/materiaal en uitrusting wordt geschrapt in de mobiliteitscyclus
2019/02 en zal eventueel in een latere mobiliteitscyclus hernomen worden.
Beslissing:
3.1.

om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen:

Art. 1.:
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren:
-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleidsondersteuning
1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk/team wijk Kuurne
1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader/middenkader/CP voor de afdeling Wijk/team Omgeving

In het administratief en logistiek kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te
verklaren:
-

1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling Personeel als afdelingshoofd
1 niveau A, klasse 2, voor de afdeling Beleidsondersteuning als communicatieverantwoordelijke
1 niveau B voor de afdeling Logistiek/materiaal en uitrusting
1 niveau B voor de afdeling Mobiliteit/verkeerspreventie en -educatie
1 niveau C voor de afdeling Interventie/secretariaat Operaties
1 niveau C voor de afdeling Wijk
1 niveau C voor de afdeling Logistiek/materiaal en uitrusting
1 niveau C voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 niveau D voor de afdeling Logistiek

Art. 2.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader/middenkader/CP voor de afdeling
Wijk/team Omgeving als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, afdelingshoofd Interventie/GINT, aangewezen door de vervangende korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- CP Dirk Biesbrouck, teamchef Ecofin;
- Adviseur Lesley MALFAIT, afdelingshoofd Personeel en secretaris van de selectiecommissie.
Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid.

4.

Aankoop van 10 collectieve wapens. Instemmen

Referenties:
-

De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 43;
De raamovereenkomst POL 2017-019 Collectieve vuurwapens kaliber .300;
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-

De beslissing van het politiecollege van 10 april 2019, punt 11.1.;

Beschrijving:
De huidige collectieve wapens binnen de PZ VLAS zijn verouderd en aan vervanging toe. De oudste wapens zijn
ruim 30 jaar oud.
De zone wenst over te gaan tot de aankoop van 10 nieuwe collectieve wapens.
Voor deze aankoop kan de zone aansluiten bij de raamovereenkomst POL 2017-019 die geldig is tot 29/2/2028.
Het collectieve wapen dat aangeboden wordt binnen deze raamovereenkomst is de semi automatische FN
SCAR .300. Betreft een wapen van Belgische makelij van FN Herstal. Het wapen zal gebruikt worden door alle
diensten binnen de geïntegreerde Politie. Door deze gelijktrekking wordt het hanteren van het collectief wapen
veiliger voor de politiemensen en ook voor de burgers. Dit nieuwe semi-automatische wapen met lange loop
zal deel uitmaken van de basisopleiding.
Overzicht van de wapens en hun toebehoren :
Post

Omschrijving

Prijs

Aantal

Totaal

1

Wapen

1.979,82

10

19.798,2

2

Demper

578,06

10

5.780,6

4

Miksysteem

701,87

10

7.018,7

5

Lamp

117,45

10

1.174,5

6

Riem

41,24

10

412,4

7

Draagtas

160,89

4

643,56

8

Reinigingsset

55,48

4

221,92

Totaal

35.054,08

De kostprijs voor deze aankoop bedraagt 35.054,08 Euro (excl. BTW) of 42.415,43 Euro (incl. BTW) en kan
betaald worden met de middelen die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/744-51 van het dienstjaar
2019.

Beslissing:
4.1.

in te stemmen met de aankoop van 10 collectieve wapens FN SCAR SC kaliber .300 via de
raamovereenkomst POL 2019-019 voor het totaalbedrag van 35.054,08 Euro (excl. BTW) of 42.415,43
Euro (incl. BTW) en deze opdracht te laten gebeuren via FN HERSTAL Voie De Liège 33 te 4040 Herstal.

Budget:
Bedrag : 35.054,08 Euro (excl. BTW) of 42.415,43 Euro (incl. BTW)
Politiebegroting dienstjaar 2019 - artikelnummer 330/744-51

Bijlage: Fiche Raamovereenkomst POL 2017-019
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5.

Afdeling interventie/GINT/Recherche. Voorstelling.

HINP Brecht Seynhaeve, afdelingshoofd ‘Interventie-Recherche-GINT’ en beleidsofficier CP Stefanie Van
Coppernolle geven een toelichting inzake voornoemde afdeling.
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt het volgende:
in welke mate zijn het aantal voorziene full time equivalenten er in werkelijkheid ?
geld- en drugsdelicten lopen soms door elkaar. Hoe wordt de keuze gemaakt ?
waar komen de milieudelicten terecht ?

Raadslid Wouter Vermeersch vraagt/meldt het volgende:
de gouverneur heeft verklaard dat er in het interventiekorps een tekort is van 45%.
de Salduz-wet leidt er toe dat men soms geconfronteerd wordt met lange wachttijden oa. door het
moeten wachten op een advocaat;
in de cel RADEX zijn twee full time personeelsleden werkzaam. Spreken deze mensen Berbers en wat doet
men met de taalproblematiek ?

Raadslid Axel Weydts vraagt het volgende:
kan de presentatie op het intranet worden gezet ? (is ondertussen gebeurd)
zijn er personeelsleden die enkel worden ingezet voor HYCAP ?

De korpschef wnd. geeft volgende toelichting:
109 full time equivalenten is het cijfer waar de zone naar streeft om deel uit te maken van de interventie.
Momenteel is de interventie vrij voltallig maar er moet een waakzaamheid zijn zodat er voldoende
selecties georganiseerd worden.
Milieudelicten kunnen via verschillende kanalen binnenkomen in de zone. Momenteel staat een plaats
open voor een personeelslid met expertise in milieuzaken. Dit personeelslid zal ressorteren onder de
afdeling ‘Wijk’ omdat veel milieuproblemen van daaruit starten.
Het interventiekorps valt onder de federale politie waarbij de DIRCO (directeur bestuurlijke politie) een
aantal mensen bij zich heeft vooral voor het waarnemen van taken van openbare orde. Indien het
interventiekorps niet voltallig is moet dit bijgevuld worden met mensen vanuit de lokale politie. Hoe meer
mensen uit het interventiekorps hoe minder lokale inzet. Anderzijds kan de zone ook beroep doen op dit
interventiekorps.
Cel RADEX: expertise van vreemde talen is niet aanwezig in de zone. Wél is er een personeelslid die het
Hebreeuws machtig is. Bij taalproblemen wordt er een beroep gedaan op tolken. Men tracht zich ook
eigen te maken aan de verschillende groeperingen die aanwezig zijn in de stad. Men probeert zich correct
te informeren over ondergrondse verenigingen om de toedracht van eventuele feiten te weten, wat is
waarheidsgetrouw en wat niet ? Men gaat er alles aan doen om zware feiten te voorkomen. Men biedt
expertise aan de federale diensten. Twee full time personeelsleden is voldoende.
HYCAP: de personeelsleden die ingezet worden voor HYCAP zijn daarvoor opgeleid en kunnen voor
openbare handhaving ingezet worden buiten de zone.
Oriëntatie dossiers: elke morgen worden de feiten van de voorbije 24u. overlopen en dit samen met de
experten van de zone. Indien er snel moet gereageerd worden gaan de feiten naar de interventie, bij een
reeks feiten gaan deze naar de recherche, soms moeten er camerabeelden opgevraagd worden of gaan de
feiten naar KENO (dienst kantschriften en navolgend onderzoek).
SALDUZ 4: elke persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd kan een raadsman oproepen en dit kan
inderdaad tot twee uur duren.
SALDUZ 3: gaat om uitgestelde verhoren. Mensen die een misdrijf hebben gepleegd kunnen een consult
hebben met hun raadsman, dit kan ook buiten het commissariaat.
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6.

Het samenwerkingsverband WVL4. Toelichting.

Sedert eind 2017 is er een samenwerkingsverband, WVL4, tussen volgende politiezones:
-

Polder: Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark
RIHO: Roeselare, Izegem en Hooglede
Westkust: Koksijde, De Panne en Nieuwpoort
Vlas: Kortrijk, Kuurne en Lendelede

De korpschef wnd. licht dit samenwerkingsverband toe.
Raadslid Jeroen Dujardin vraagt of er aanvragen zijn van andere zones om toe te treden.
De korpschef wnd. antwoordt dat de zone Gavers en de zone Grensleie reeds gevraagd hebben om toe te
treden. Er zal een analyse gemaakt worden van de huidige inzet mensen/middelen in de WVL4 zodat er voor
elke zone een win/win en efficiëntiewinst blijft. Er zal dit jaar nog een antwoord op hun vraag geboden
worden.

Mondelinge vragen door de raadsleden.
Raadslid Alain Cnudde meldt dat er in de Oude Ieperseweg, het stuk tussen de Kortrijksestraat en de Guido
Gezellestraat, té snel gereden wordt, vooral richting Gullegem. Hij vraagt om daar de nodige aandacht aan te
schenken.
De korpschef wnd. meldt dat daar eerst tellingen zullen gebeuren en nadien zal overgegaan worden tot flitsen.
Het dossier wordt overgemaakt aan de afdeling Mobiliteit.
Raadslid Wouter Vermeersch meldt dat er naar aanleiding van de aanslagen op Christchurch in Nieuw-Zeeland
een maand lang bewaking heeft plaats gevonden aan de moskee. Hij vraagt of er naar aanleiding van de
aanslagen in Sri Lanka ook extra bewaking wordt voorzien en of alle religies op dezelfde manier behandeld
worden.
De korpschef wnd. antwoordt dat men richtlijnen krijgt van OCAD. Daarover wordt niet gecommuniceerd, er
wordt daar discreet mee omgegaan. Als er signalen zijn dat er extra maatregelen moeten genomen worden,
neemt men contact op met de betrokkenen. Het is altijd OCAD die maatregelen voorstelt. De zone bekijkt dit
dan per casus waarbij rekening wordt gehouden met objectieve elementen maar ook met het subjectief
onveiligheidsgevoel.

Raadslid Bert Deroo meldt dat met de start van de festivals de pickpocketing opnieuw zijn intrede heeft gedaan
en vraagt welke maatregelen er worden genomen tijdens de Sinksenfeesten om dit te voorkomen.
De korpschef wnd. verduidelijkt dat de zone daar altijd op inzet. Men patrouilleert in burger, het
camerasysteem houdt de plaats van het evenement in de gaten, er worden personeelsleden ingezet die een
specifieke opleiding hebben gevolgd omtrent het detecteren van pickpocketing, er wordt een analyse gemaakt
van de feiten.
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Besloten zitting
7.

Aanduiden van personeelsleden. Mobiliteitscyclus 2019/01. Benoemen.

8.

Opruststelling van een commissaris van politie. Instemmen.

9.

Opruststelling om medische redenen van een CALog-personeelslid. Instemmen.

10.

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval m.b.y. het vast
weddegedeelte.

11.

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met betrekking
tot het extra-wettelijk weddegedeelte.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 24 juni 2019.

De politiesecretaris,
Annelies Verplaetse
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De burgemeester Kortrijk - voorzitter,
Vincent Van Quickenborne
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