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Verslag 

 

POLITIERAAD maandag 23 september 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, Wouter Allijns, Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Veronique Decaluwe, Stefanie Demeyer, 
Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc Plets, 
Carmen Ryheul, Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Hannelore Vanhoenacker, Wouter Vermeersch, 
Jan Viaene, Axel Weydts: politieraadsleden; 
Filip Devriendt: korpschef wnd.; 
Annelies Verplaetse: politiesecretaris 
 

Verontschuldigd: 

 

Afwezig: 

Nicolas Beugnies: politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4; 

Carmen Ryheul: politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2; 

Wouter Vermeersch: politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2; 

Filip Devriendt: korpschef wnd. afwezig voor agendapunt 9, 10 

 

Extra genodigden: 

HINP Björn Bouckaert, afdelingshoofd Mobiliteit voor agendapunt 8; 

HINP Piet Vande Kerckhove, afdelingshoofd Beleid Bestuurlijke politie voor agendapunt 8 

 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring verslag zitting politieraad 24 juni 2019. 

 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 24 juni 2019, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

2. Ontslag van een politieraadslid. 

 

Referenties: 

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

twee niveaus, meer bepaald artikel 20; 

- De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 3 januari 2019; 

- De beslissing van de politieraad van 25 februari 2019, punt 1; 

- De beslissing van het politiecollege van 12 juli 2019; 

- De beslissing van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 9 september 2019; 
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Beschrijving: 

 

In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 3 januari 2019, werd de heer Alain Cnudde verkozen als 

politieraadslid van de politiezone VLAS. 

In de zitting van de politieraad van 25 februari 2019, legde de heer Alain Cnudde de eed af als politieraadslid. 

 

Met een mail van 4 juli 2019 laat de heer Cnudde weten zijn ontslag te hebben ingediend als gemeenteraadslid 

van Kortrijk. 

 

In de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van 9 september 2019, wordt kennis genomen van het 

ontslag van de heer Alain Cnudde als gemeenteraadslid. 

 

Conform artikel 21 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus leidt het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid van rechtswege 

tot het beëindigen van het mandaat van lid van de politieraad. 

 

 

Beslissing: 

 

2.1. kennis te nemen van het einde van het mandaat als politieraadslid van de heer Alain Cnudde; 

 

 

Bijlage: 

 

- De mail van 4 juli 2019 van de heer Alain Cnudde; 

 

 

 

3. Eedaflegging van een  nieuw politieraadslid. 

 

Referenties: 

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

twee niveaus; 

- De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 3 januari 2019; 

- De beslissing van de politieraad van 25 februari 2019, punt 1; 

- De beslissing van het politiecollege van 12 juli 2019, punt 11; 

- De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 9 september 2019; 

 

 

Beschrijving: 

 

Met een schrijven van 4 juli 2019 laat de heer Alain Cnudde weten aan de politiezone VLAS, zijn ontslag in te 

dienen als gemeenteraadslid. 

In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 9 september 2019 werd kennis genomen van het ontslag 

van gemeenteraadslid Alain Cnudde. 

 

Conform artikel 21 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus, leidt het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid van rechtswege 

tot het beëindigen van het mandaat van lid van de politieraad. 

 

In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 3 januari 2019 werd mevrouw Hannelore Vanhoenacker 

aangeduid als eerste opvolger van de heer Alain Cnudde. 
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Op 10 september 2019 heeft mevrouw Hannelore Vanhoenacker laten weten haar mandaat van politieraadslid 

te zullen opnemen. 

 

Conform artikel 20bis§1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus legt mevrouw Hannelore Vanhoenacker de eed af in handen van de voorzitter. 

 

Deze eed luidt als volgt: ‘ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de 

wetten van het Belgische Volk’. 

 

 

Beslissing: 

 

3.1. kennis te nemen van de eedaflegging van mevrouw Hannelore Vanhoenacker die vervolgens als 

titelvoerend politieraadslid geïnstalleerd wordt; 

 

 

Bijlage: 

 

- De beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 3 januari 2019 inzake de verkiezing van de leden 

van de politieraad en hun opvolgers; 

 

 

 

4. Mobiliteitscyclus 2019/03. Aanpassen vacatures. 

 

Referenties: 

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

twee niveaus; 

- het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten; 

- het Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001; 

- de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden 

van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten; 

- de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van 

de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten; 

- het schrijven van de federale politie d.d. 13 juli 2006 met kenmerk DGP/DPS-2006/33155/A; 

- het Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de 

personeelsleden van de politiediensten; 

- het protocol nr. 103 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 14 mei 2003; 

- het protocol nr. 179/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 8 maart 2006; 

- het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 

van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, dat de minimumnormen voor de 

lokale politie bepaalt;  

- het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 

personeelsleden van de lokale politie; 

- het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen 

van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te 

verzekeren; 

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

van het personeel van de politiediensten; 

- het Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het 

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiedienst, afgekort UBPOL; 
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- de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 van 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; 

- de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 

inzonderheid de etappe volgend op de vacant stelling van de ambten en de kandidaatstellingen, 

houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositie regeling betreffende de externe 

werving van calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en 

betreffende bepaalde interne verschuivingen; 

- het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

- het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het 

raam van de mobiliteit; 

- de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de 

opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;  

- de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie van de 

lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd; 

- de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de lopende 

mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante 

betrekkingen; 

- de beslissing van de politieraad van 23 april 2018, punt 1 waarbij het operationeel kader werd 

gewijzigd; 

- de beslissing van het politiecollege van 6 september 2019, punt 2.1.; 

 

 

Beschrijving: 

 

In de politieraad van 24 juni 2019, punt 3 werd beslist om volgende betrekkingen vacant te verklaren via de 

klassieke mobiliteit – mobiliteitscyclus 2019/03: 

 1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams 

 1 middenkader voor de afdeling Recherche/ecofin 

 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching 

 1 basiskader voor de afdeling Interventie/teams 

 
De plaats voor 1 middenkader voor de afdeling Recherche/ecofin werd vacant verklaard met het oog op het 
nakend pensioen van een personeelslid die deze functie momenteel waarneemt. Hij had aangeven dat hij 
medio 2020 met pensioen zou gaan. 
Er was een kleine overlappingsperiode voorzien om de kennis van dit personeelslid te kunnen borgen. 
 
Recent heeft betrokkene ter kennis gebracht dat hij zijn pensioen nog een jaar of twee wenst uit te stellen. 
Hierdoor is de plaats niet langer vacant en wordt er gevraagd om de vacature te schrappen. 
 
 
Beslissing: 

 

4.1. om volgende vacante betrekking te schrappen in de mobiliteitscyclus 2019/03: 
 

 1 middenkader voor de afdeling Recherche/ecofin 

 
 

 

5. Toetreding Tussen gemeentelijke maatschappij voor services (TMVS). Instemmen. 

Referenties: 

- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 
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- De beslissing van het politiecollege van 23 augustus 2019, punt 13; 

 

Beschrijving: 

TMVS is een intergemeentelijke dienstverlenende vereniging die interessante diensten en producten aanbiedt 

aan zijn vennoten via de aankoopcentrale “Creat”. Na aansluiting kan de PZ Vlas via Creat op een vlotte wijze 

aankopen verrichten via het systeem van de zogenaamde inhouse-opdrachten. 

'In house'-opdrachten zijn opdrachten die doorgaans worden gesloten binnen eenzelfde overheidsstructuur 

tussen instanties met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, in functie van hun respectievelijke taken en 

bevoegdheden. (definitie E-draaiboek Overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid)  

Gelet op het feit dat de PZ Vlas onderworpen is aan de wetgeving op overheidsopdrachten en geconfronteerd 

wordt met complexere technisch-administratieve vraagstukken waarbij er meer en meer eisen worden gesteld 

op vlak van vakspecifieke kennis; 

Gelet op het feit dat samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van facilitaire 

diensten positieve schaaleffecten en synergiën kan genereren; 

Gelet op het aanbod van TMVS, een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017 en 

waarvan het toetredingsdossier in bijlage wordt toegevoegd; 

Gelet op het feit dat de dienstverlening van TMVS enkel kan aangeboden worden aan deelnemers van TMVS; 

Gelet dat uit voornoemd dossier voldoende blijkt dat de autonomie van de deelnemende partners ten volle 

wordt gerespecteerd; 

Gelet op de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals beschreven in het 

toetredingsdossier; 

Verzoekt de PZ Vlas het politiecollege om de toetreding van de PZ Vlas tot de Tussengemeentelijke 

Maatschappij voor Services (TMS) voor te leggen aan de politieraad. 

Voor de toetreding is er een kapitaalsinbreng vereist. Voor een publieke instelling die geen gemeente of stad is 

dit een vaste inbreng van 5 000 euro die voor één vierde (1 250 euro) vol te storten is. Daarmee ontvangt de PZ 

Vlas vijf A-aandelen. Indien de omzetbijdrage van de PZ Vlas de mediaan overschrijdt, wordt dit 10 A-aandelen. 

 

Gehoord de toelichting van de korpschef wnd. 

 

Raadslid Pieter Soens vraagt welke steden en politiezones reeds lid zijn van deze tussengemeentelijke 

maatschappij voor services. 

De politiesecretaris belooft dit te zullen opzoeken en over te maken. 

 

 

Beslissing: 

 

5.1. Met ingang van 1 oktober 2019 toe te treden tot de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services 

(TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en volgens het 

toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd. 

 

5.2. HINP Peter Holvoet, afdelingshoofd logistiek, voor te dragen als lid voor de Algemene vergadering van 

TMVS.  

 

5.3. Onderhavige beslissing aan TMVS mee te delen. 
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5.4. Het politiecollege te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing.   

 

 

Budget: 

1.250 EUR 

 

Gewone begroting 2019 – begrotingsartikel 330/123-48 

Bijlagen: 

- Statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) 

- Toetredingsdossier tot de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) 

 

 

 

6. Aankoop kogelwerende platen - Instemmen 

 

Referenties: 

- Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92; 
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 

twee niveaus, meer bepaald artikel 33; 
- De beslissing van het CPBW/BOC van 22 mei 2018, punt 4 inzake de bepantsering van de 

dienstvoertuigen; 
- De beslissing van het politiecollege van 23 augustus 2019, punt 14.1.; 

 

 
Beschrijving: 

 

De volledige kogelwerende uitrusting voor personen bestaat uit twee delen. Er is enerzijds de individuele op 

maat gemaakte kogelvrije vest die tijdens operationele opdrachten quasi permanent gedragen wordt. Er is 

anderzijds de kogelwerende helm en het harnas met kogelwerende platen, die voor collectief gebruik in de 

dienstvoertuigen ter beschikking gesteld worden. 

Enkel de volledige uitrusting biedt de best mogelijk bescherming tegen oorlogswapens van zwaarder kaliber. 

 

Op 22 mei 2018 werd op de zitting van het CPBW/BOC besloten om enkel nog de dienstvoertuigen van de 

interventiediensten en van de gespecialiseerde interventie (GINT) te bepantseren mits in de voertuigen 

kogelwerende platen met een hogere beschermingsgraad ter beschikking te stellen. 

Begin mei 2019 werden drie leveranciers verzocht een offerte over te maken voor het leveren van 

kogelwerende platen klasse III die munitie van het type 7,62 x 39 mm (AK47, MSC Kalashnikov) stoppen. 

1. Ambassador Arms, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas; 
2. Arma-Supply, Drapstraat 32A, 9220 Hamme; 
3. Seyntex, Seyntexlaan 1, 8700 Tielt. 

 
PZ VLAS ontving van deze leveranciers een offerte: 

1. Prijsofferte van Ambassador Arms voor 410 EUR (excl. BTW) of 496,10 EUR (incl. BTW) voor 1 set; 
2. Prijsofferte van Arma-Supply voor 394,92 EUR (excl. BTW) of 499,9 EUR (incl. BTW) voor 1 set; 
3. Prijsofferte van Seyntex voor 330 EUR (excl. BTW) of 399,3 EUR (incl. BTW) voor 1 set. 

 

De PZ Vlas wenst 56 sets aan te kopen. 

Besluit 

De leverancier Seyntex heeft de beste prijs. 

Totaalprijs voor 56 sets kogelwerende platen van het type NIJ 0101.04 level III: 18.480 EUR (excl. BTW) of 

22.360,80 EUR (incl. BTW)  
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De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/744-51 van de dienstjaren 2018 en 

2019. 
 

 

Beslissing: 

 

6.1. in te stemmen met de aankoop en levering van 56 sets kogelwerende platen van het type NIJ  

 0101.04 level III bij Seyntex, Seyntexlaan 1, 8700 Tielt volgens hun prijsofferte en conform artikel 92 

van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

 
Budget: 

18.480 EUR (excl. BTW) of 22.360,80 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting – begroting 2018/2 en 2019 - begrotingsartikel 330/744-51 

 

Bijlage:  

- Prijsofferte van Ambassador Arms 

- Prijsofferte van Arma-Supply   

- Prijsofferte van Seyntex 

 

 

 

7. Uitbreiding storagecapaciteit backup systeem. Instemmen. 

 

Referenties: 

- De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, meer bepaald artikel 42§1, 4°, b (aanvullende 

leveringen ); 

- De beslissing van het politiecollege van 3 juni 2016, punt 7 inzake fase 1 van he nieuw IT-beleid (via 

raamcontract); 

- De beslissing van het politiecollege van 10 maart 2017, punt 4.1.; 

- De beslissing van de politieraad van 23 oktober 2017, punt 3 inzake de interne afwerking van het 

nieuw politiecommissariaat (vastleggen van kredieten); 

- De beslissing van het politiecollege van 6 september 2019, punt 9.1.; 

 

 

Beschrijving: 

 

Als voorbereiding op de storage redundantie, werd reeds geïnvesteerd in een SAN netwerk. 

 

Om de storage synchroon te laten verlopen, is een hardware aanpassing nodig in serverroom 1 en een storage 

uitbreiding nodig in serverroom 2. 

 

Om dit te kunnen verwezenlijken heeft de firma LEBON IT services een offerte opgemaakt ten bedrage van 

112.981,11 EUR (inclusief BTW) 

 

PZ Vlas werkt reeds geruime tijd samen met de firma Lebon IT services, Roeselarestraat 205A te 8840 

OOSTNIEUWKERKE voor al onze IT oplossingen. 

 

Het storage systeem laten optimaliseren door een andere firma zou onevenredige technische moeilijkheden 

met zich meebrengen. 

 

Deze kosten kunnen gedragen worden door de kredieten die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/742-53  

Begrotingsjaren  2017-2018-2019 
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Beslissing: 

 

7.1. Er mee in te stemmen dat het storage systeem van de politiezone VLAS geoptimaliseerd wordt en dat 

deze opdracht uitgevoerd wordt door de firma Lebon IT services, Roeselarestraat 205A te 8840 

OOSTNIEUWKERKE, conform de offerte van deze firma van 13 augustus 2019. 

 

 

Bijlage: 

 

- De offerte van de firma LebonIT-services van 13 augustus 2019 

 

 

Budget: 

112.981,11 EUR  (inclusief BTW) 

Begroting 2017-2018-2019 – artikelnummer 330/742-53 

 

 

 

8. Voorstelling afdeling Mobiliteit en afdeling Beleid Bestuurlijke politie. 

 

Ter zitting wordt door het afdelingshoofd ‘Mobiliteit’, HINP Björn Bouckaert en door het afdelingshoofd ‘Beleid 

bestuurlijke politie’, HINP Piet Vande Kerckhove een toelichting gegeven omtrent hun afdeling. 

 

Raadslid Pieter Soens apprecieert het dat dergelijke toelichtingen worden gegeven. 

Hij vraagt  

- of het geven van advies over vergunningen inzake tijdelijke evenementen, pop-up bars…ook onder de 

taken van BBP ressorteren; 

- bij de ordedienst ‘Kamping Kitsch’ worden een 200tal politiepersoneelsleden ingezet. Kan het korps dit 

bolwerken ? 

- in het kader van HYCAP levert onze zone capaciteit aan andere zones. Is dit ook vice versa ? 

 

Raadslid Matti Vandemaele vraagt: 

- er worden gemachtigde opzichters voorzien. Wie voorziet de opleidingen voor deze gemachtigde 

opzichters ? 

- een overzicht van de 10 grootste evenementen in de zone en de kostprijs voor de inzet van de politie  

alsook de kostprijs van inzet van politie bij de KVK. Het antwoord op deze vraag zal schriftelijk bezorgd 

worden. 

 

Raadslid Jeroen Dujardin vraagt:  

- er wordt meer en meer gebruik gemaakt van elektrische fietsen en van de speed pedelec. Worden de 

cijfers inzake ongevallen met deze fietsen apart bijgehouden ? en wordt er controle gevoerd op de 

snelheid waarmee met deze fietsen gereden wordt ? 

 

Raadslid Wouter Vermeersch dankt beide afdelingen voor het werk dat ze dagdagelijks doen. 

Hij vraagt: 

- er werd vorige zomer aangekondigd dat er ’s nachts in de zone 30 controles in schoolomgevingen 

zouden uitgevoerd worden. Is daar een draagvlak voor ? 

- een persoon die al veroordelingen heeft opgelopen start een cannabiswinkel. Kan deze persoon 

dergelijke zaak openen ? 

 

Raadslid Roel Deseyn vraagt: 

- hoe wordt HYCAP verrekend in de begroting ? 
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- er zou een tendens zijn om indien de inzet van politie de gewone kostenforfait overschrijdt een 

kostenbijdrage te vragen. Beweegt er iets op dit vlak ? 

- hoe vertaalt de samenwerking binnen de zone zich met OCAD en andere veiligheidsorganen ? 

- wat is de houding van de procureur in het veiligheidsbeleid ? 

 

 

Gehoord de antwoorden van de korpschef wnd.: 

 

- inzake het afleveren van vergunningen voor tijdelijke evenementen wordt het advies gevraagd van de 

politie, via BBP. Wat de Huski bar betreft, heeft men samengezeten met alle betrokken diensten; 

- er kan HYCAP-bijstand gevraagd worden vanaf het moment dat er vanuit de zone 29 personeelsleden 

worden ingezet én er een risicoanalyse werd opgemaakt. Bij kleinere zones kan dit minder zijn; 

- de ongevallen met elektrische fietsen en speed pedelecs worden apart bijgehouden, de cijfers 

daaromtrent zullen bezorgd worden voor 2018; 

- hij twijfelt dat er geflitst wordt in schoolomgevingen. Dit zal gecheckt worden. 

- het hebben van vroegere veroordelingen is geen uitsluitingsgrond om een cannabiswinkel te openen; 

- HYCAP: als zone is men verplicht om 12% van de capaciteit te leveren in HYCAP. Op een bepaald 

moment zit men daarboven en kan men de HYCAP-bijstand weigeren. Indien men de opgelegde 

capaciteit nog niet heeft geleverd en men weigert bijstand te verlenen riskeert men een stuk van de 

federale dotatie te verliezen; 

- Het KB inzake de betaalpolitie komt er maar niet. Dit KB zou een regeling kunnen treffen zodat de 

kosten voor de inzet van politie bij evenementen voor een stuk gedragen wordt door de 

organisatoren. De politiezone VLAS is qua inzet van politiepersoneel bij evenementen, een 

schoolvoorbeeld. Zeker wat de inzet bij de KVK betreft. 

De schade die bij grote evenementen wordt toegebracht zal door de organisatoren van dit 

evenement, indien deze zichzelf respecteren, vergoed worden; 

- Gemachtigde opzichters: de politie wil dat deze een opleiding volgen. Deze opleiding wordt gegeven 

door de afdeling ‘Mobiliteit’. Het is correct dat er een tekort is aan gemachtigde opzichters. De 

politiepersoneelsleden staan op de gevaarlijkste punten. 

- De samenwerking met OCAD en het crisiscentrum gebeurt via mail; 

 

Raadslid Pieter Soens vraag of in het kader van een tijdelijke vergunning al een overleg gepland is inzake ‘Werf 

45’, een locatie in Bissegem. Is daar al advies rond gevraagd ? De buurtbewoners weten van niets. 

De burgemeester antwoordt dat de stad dit dossier opvolgt. 

 

 

Mondelinge vragen door de raadsleden. 

 

Raadslid Wouter Vermeersch meldt: 

-  dat er vorige week een man in AZ Groeninge de mensen bedreigde met een mes. De politie was daar 

in grote getale aanwezig maar naar de mensen toe werd er weinig gecommuniceerd. Kan deze 

communicatie op een andere manier verlopen ? 

De korpschef wnd.verduidelijkt dat het om een incident ging met een patiënt waarbij de collocatie 

misgelopen is. Zowel de politie als AZ Groeninge hebben de vooropgestelde procedures gevolgd. Er 

werd zéér professioneel opgetreden. 

- Er zou opnieuw drugs gedeald worden in de Overleiestraat. Dit waar reeds eerder een drugdelict heeft 

plaats gevonden. Volgt de politie dit op ? De korpschef wnd. zal dit bekijken. 

 

Raadslid Liesbet Maddens meldt dat er op het einde van de straat Neder Mosscher een stop staat en er bevindt 

zich ook een fietspad. Er wordt daar nooit gestopt . Deze straat is ook verboden voor vrachtververvoer van 

meer dan 5 ton maar toch is er daar zwaar verkeer. De korpschef wnd. belooft dit te zullen meenemen en 

maakt dit over aan de mobiliteitscoördinator. 
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Raadslid Jeroen Dujardin: 

- meldt dat er dit weekend op de Brugsesteenweg nogal wat overlast was van een trouwstoet. Is de 

zone daarvan op de hoogte en zijn daaromtrent processen-verbaal opgesteld ? De korpschef wnd. 

belooft dit te zullen nagaan. 

- op de pictogrammen langs de openbare weg inzake camerabewaking staat nog steeds het oude adres 

van het politiecommissariaat. Wat met iemand die geverbaliseerd wordt in het kader van de  

camerawetgeving ? De korpschef wnd. verduidelijkt dat de politiezone in samenwerking met de 

gemeenten bezig is met alle borden te vervangen. Niet alleen het adres staat verkeerdelijk vermeld 

maar het bord voldoet ook niet meer aan de vigerende wetgeving. Er is een overgangsperiode 

voorzien om deze borden aan te passen (tot 25 mei 2020). 

 

Raadslid Mohammed Ahouna merkt op dat indien men de website van de politiezone VLAS opent via Google er 

nog oude telefoonnummers vermeld worden. Hij vraagt om dit aan te passen. 

 

 

 

Besloten zitting 
 

9. Vacature mandaat korpschef. Definitief voorstel selectiecommissie kandidaat en kandidaatstelling. 

Kennisgeving. 

 

 

 

10. Vergelijking aanspraken en verdiensten. Voordracht van een kandidaat mandaat korpschef 

politiezone VLAS.  

 

 

 

11. Aanduiden van personeelsleden mobiliteitscyclus 2019/03. Benoemen. 

 

 

 

12. Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke partijstelling. 

 

 

 

13. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

 

 

14. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

 

 

15. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

 

 

16. Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen. 

 

 

 

17. Vrijwillig ontslag van een inspecteur. Instemmen. 
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18. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 21 oktober 2019. 

 

De politiesecretaris, De burgemeester Kortrijk - voorzitter, 

Annelies Verplaetse Vincent Van Quickenborne 


