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-

Eedaflegging korpschef politiezone VLAS.

Op 11 november 2019 werd het Koninklijk besluit inzake de aanwijzing van HCP Filip Devriendt voor het
mandaat van korpschef van de politiezone, ondertekend.
Voorafgaand aan de officiële zitting van deze politieraad wordt overgegaan tot de eedaflegging van HCP Filip
Devriendt als korpschef van de politiezone VLAS.
Filip Devriendt legt de eed af in handen van de voorzitter van het politiecollege, Vincent Van Quickenborne en
de eed luidt als volgt:
‘ Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische
Volk’.
De leden van het politiecollege loven HCP Filip Devriendt omdat hij in zéér moeilijke omstandigheden de leiding
van het korps heeft opgenomen en opnieuw rust in het korps heeft kunnen brengen. Als mede – architect en
stuwende kracht in het samenwerkingsverband WVL4 heeft hij aangetoond een echte bruggenbouwer te zijn.
Hij heeft een bijzondere aandacht voor het welzijn van de personeelsleden waardoor zijn familienaam
‘Devriendt’ zéér passend is. Alhoewel hij niet graag in de belangstelling staat kan hij er vandaag niet vanonder
uit en heeft hij dit moment méér dan verdiend.
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-

Antwoorden op vragen van Wouter Vermeersch gesteld tijdens de vorige zitting van de politieraad
van 21 oktober 2019.



Vraag of er strafrechtelijke inbreuken zijn gepleegd naar aanleiding van de inzet van een drone voor
het referendum van oktober 2019.
De korpschef stelt duidelijk dat er geen enkele inbreuk werd vastgesteld. Dit is onderzocht door de
luchtvaarpolitie.
 Persbericht krant van West-Vlaanderen.
Het persbericht werd online gezet zonder dat dit gevraagd werd. Het citaat van de politiewoordvoerder werd
eruit gehaald en enkel het citaat van de persmagistraat bleef behouden. De journaliste had té vroeg gehandeld.

Openbare zitting

1.

Goedkeuring vorig verslag.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 21 oktober 2019, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

De begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2020. Instemmen.

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 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;
de ministeriële omzendbrief PLP 57 van 20 november 2018 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones;
het Koninklijk besluit van 3 mei 2004 betreffende de overeenkomsten tussen de federale overheid en
de politiezones inzake verkeersveiligheid;
de beslissing van de politieraad van 26 november 2018, punt 1;
de beslissing van de politieraad van 24 juni 2019, punt 2;
het verslag van de begrotingscommissie van 8 november 2019;
de beslissing van het politiecollege van 8 november 2019, punt 2.1.;

Beschrijving:
De begroting 2020 bouwt verder op de begroting en de begrotingswijziging van 2019 waarbij er vooral bij de
personeelskosten grotere wijzigingen zijn.
I.

Betreffende de gewone dienst

a) Betreffende de uitgaven gewone dienst:
De totale uitgaven van het dienstjaar dalen van € 29.192.790 met € 240.433 naar 28.952.357 waarbij er niet
mag vergeten worden dat er de begrotingswijziging van 2019 eenmalig de maand december dubbel diende
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voorzien te worden voor een bedrag van €1.342.278. Wordt dit niet in rekening gebracht, stijgen de kosten met
€ 1.101.845.
De personeelskosten:
De totale personeelskosten van het eigen en het vorig dienstjaar dalen van € 23.999.517 naar € 23.782.056
of met € 217.461. Wordt de dubbele maand december in rekening gebracht, stijgen de personeelskosten met
€ 1.124.817.
In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen voor het laatst
overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou bij de opmaak van de
begroting 2020 volgens het Federaal planbureau van 1.10.2019 de volgende overschrijding van de spilindex
(momenteel 107,20) plaatsvinden in januari 2020. In concreto betekent dit een stijging van de wedden met 2%
vanaf maart 2020 of een bedrag van € 376.428.
In de begroting 2020 is er extra budget van € 196.500 voorzien voor de uitvoering van het sectoraal akkoord.
Normaal zal de politiezone hiervoor een dotatie van de federale overheid ontvangen maar tot op heden is het
bedrag nog niet gekend en dus ook niet voorzien in de begroting 2020.
Daarnaast is er voor 2019 een responsabiliseringsbijdrage van € 281.334 voorzien die in 2020 zal dienen
betaald te worden. Normaal zal de Vlaamse overheid tussenkomen voor de helft van de
responsabiliseringsbijdrage. Deze tussenkomst is slechts voorzien vanaf de responsabiliseringsbijdrage voor het
dienstjaar 2020 (die dus in 2021 zal dienen betaald te worden.)
Voor 2020 is er budget voorzien om de operationele personeelsleden te laten stijgen tot 251. Hierbij werd
rekening gehouden met de 9 personen die in NAVAP zijn en ondertussen het korps verlaten hebben.
De werkingskosten:
De werkingskosten verminderen van 2.942.241 met € 5.001 naar 2.937.240.
Ten opzichte van de budgetwijziging 2019 zijn er enkele kleinere verschuivingen gebaseerd op hun verbruik in
2019:
De prestaties derden, eigen aan de functie worden verhoogd naar € 30.000
De huur en onderhoud van technische benodigdheden worden verlaagd naar € 100.000
De materialen voor voertuigen stijgen tot € 40.000
De belastingen en taksen op voertuigen stijgen tot € 10.000

De financiële kosten:
De schulduitgaven bestaan uit de financiële kosten van de leningen (interesten) en de aflossingen van deze
leningen. De totale schuld daalt met € 17.972 naar € 2.2211.760:
Voor de jaarlijkse investeringen van € 660.000 wordt in 2020 een bedrag van € 600.000 geleend waarvoor de
interesten en de aflossingen voorzien worden. Anderzijds werd er in 2019 een vroegere lening voor ongeveer
hetzelfde bedrag afgelost.
b) Betreffende de ontvangsten gewone dienst:
De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 27.031.714 met € 94.629 naar € 27.126.343
In het vorig dienstjaar wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van 2019 (na begrotingswijziging) van
€ 2.681.666 ingeschreven. Ook worden de ontvangsten van de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds
2015 voorzien voor hetzelfde bedrag als uiteindelijk voor 2014 zal ontvangen worden of € 463.849.
De ontvangsten voor het huidig dienstjaar zijn met € 166.358 gestegen door:
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Een stijging van de toelagen van de gemeenten met 2% of € 341.057. Deze worden gecompenseerd
door een daling in de ontvangsten van het gedetacheerd personeel van € 86.000 en een daling in de
vergoeding voor kleine schade van € 65.000

c) Betreffende het resultaat gewone dienst:
Het geraamd resultaat van het dienstjaar verbetert met € 335.063 naar € - 1.826.013.
Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2019 geteld dat
€ 2.681.666 bedraagt.
Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst van € 855.653.

II.

Betreffende de buitengewone dienst

a) Betreffende de uitgaven buitengewone dienst:
De totale uitgaven van de buitengewone dienst bedragen € 660.000 en dit verdeeld over de volgende posten:
-

Er is € 218.000 voor de aankoop van divers informaticamateriaal
Er worden opnieuw fietsen aangekocht en dit voor € 12.000
Er is een budget van € 188.000 voorzien voor de verdere vernieuwing van het wagenpark met
1 wagen voor de hondenbrigade en 2 combi’s.
Uiteindelijk wordt er materiaal en uitrusting voorzien voor € 242.000 en dit voor onder meer de
vervanging van de ASTRID radio’s.

b) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst:
De totale ontvangsten van het dienstjaar bedragen € 615.000 door de verkoop van enkele oudere
dienstvoertuigen of moto’s en door het aangaan van een lening van € 600.000
In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de buitengewone dienst 2019 na begrotingswijziging
correct ingeschreven en dit voor een bedrag van € 70.938

c) Betreffende het resultaat buitengewone dienst:
Het geraamd resultaat van het dienstjaar bedraagt - € 45.000.
Dit wordt aangevuld met het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de begrotingswijziging 2019 van
€ 70.938.
Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst van € 25.938

Ter zitting geeft de bijzondere rekenplichtige, Christophe Vandecasteele, een toelichting.
Raadslid Pieter Soens maakt volgende opmerkingen:
Hij stelt vast dat er 251 operationele personeelsleden worden begroot en 50 CALog-personeelsleden.
Het standpunt van de CD&V fractie is dat men niet moet besparen op het vlak van personeel. 251
operationele personeelsleden is té weinig, 255 is meer aangewezen. Wat is het standpunt van het
politiecollege daaromtrent ?
Hoeveel operationele personeelsleden zijn er op heden actief ?
De CD&V fractie kan zich niet verzoenen met een geraamd resultaat van – 1.826.013,27 EUR. Men vreest
dat de financiële situatie er niet zó goed uitziet;
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De voorzitter verduidelijkt dat er een akkoord is met de vakorganisaties om van 241 operationele
personeelsleden naar 251 te gaan. Met dit cijfer werd rekening gehouden.
Korpschef Filip Devriendt stelt het volgende:
Er zijn momenteel 235 operationele personeelsleden en 48 CALog-personeelsleden actief in de zone;
De instroom is zéér laag onder meer omdat volledige lichtingen van aspirant - inspecteurs in de
politiescholen worden weggetrokken en deze recruten kunnen ten vroegste over 1 jaar terug keren;
In de toekomst zullen er zeker initiatieven genomen worden maar de zone is afhankelijk van de
politieschool;
De zone doet er alles aan om het personeelsbestand op peil te houden daar mag men op rekenen;
Er staan momenteel 12 plaatsen open. We willen de zone in de kijker plaatsen;
De voorzitter verduidelijkt dat er bij de politie Brugge een proefproject loopt waarbij men zelf de recrutering
organiseert en de opleiding betaalt. Binnen de zone is men dit aan het bekijken maar dit brengt een behoorlijke
kost met zich mee.
De bijzondere rekenplichtige merkt het volgende op:
Een politiebegroting bestaat voor 85% uit personeelskosten;
Er is een verschil tussen begroting en rekening;
Het resultaat zal niet zó negatief zijn;
Er zijn een aantal onbekenden: NAVAP, het verkeersveiligheidsfonds…;
De zone betaalt ook zelf de nieuwbouw, wat een grote investering is;
Raadslid Pieter Soens vraagt of hij een grafiek kan bekomen met het aantal personeelsleden in 2018 en 2019.
De CD&V – fractie zal de begroting niet goedkeuren omwille van het negatief resultaat.
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt of de personeelsleden van SECURITAS meegerekend zijn in deze 235
operationele personeelsleden en 48 CALog-personeelsleden.
De voorzitter verduidelijkt dat de personeelsleden van SECURITAS betaald worden met de werkingsmiddelen
van de zone en dat CP Stefanie Van Coppernolle daar bij punt 6 meer toelichting zal over geven.
Raadslid Wouter Vermeersch stelt dat er op de website sprake is van 271 personeelsleden.
De korpschef verduidelijkt dat de formatie van de politiezone VLAS, vastgelegd in 2003, 271 operationele
personeelsleden telt.
De KUL-norm is 241 operationele personeelsleden en voor dit aantal wordt de zone gesubsidieerd.
Op het vakbondsoverleg in 2016 werd afgesproken dat de zone het aantal effectieven op het peil van 251 zou
brengen.
In overeenstemming met artikel 26 van de WGP van 7 december 1998 beschikken de raadsleden uit Kortrijk
over 4,83 stemmen, de raadsleden uit Kuurne over 2,5 stemmen en de raadsleden uit Lendelede elk over 1,5
stemmen.
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming inzake de begroting van de politiezone
VLAS, dienstjaar 2020, waarvan de uitslag luidt:
21 stemmen tegen:
14,5 onthoudingen:
54,8 ja stemmen:

Pieter Soens, Hannelore Vanhoenacker, Roel Deseyn, Marc Plets, Bert Deroo en Jan
Viaene
Mattias Vandemaele, Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch
de overige raadsleden
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Beslissing:

2.1.

om in te stemmen met de begroting, dienstjaar 2020, als volgt:

GEWONE DIENST

Totaal gewone uitgaven

28 486 830,55

Groep 70: personeelskosten

23 316 530,18

Groep 71: werkingskosten

2 937 240,33

Groep 72: overdrachten

21 300,00

Groep 7X: schuld

2 211 760,04

Totaal gewone ontvangsten

26 662 494,37

Groep 60: prestaties

216 500,00

Groep 61: overdrachten

26 311 276,99

Groep 62: schuld

134 717,38

Totaal vorige dienstjaren

-1 677,09

Totaal overboekingen

0,00

Geraamd resultaat van het dienstjaar

-1 826 013,27

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
van het vorig dienstjaar

2 681 666,05

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
gewone dienst

855 652,78

BUITENGEWONE DIENST
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Totaal buitengewone uitgaven

660 000,00

Groep 91: investeringen

660 000,00

Totaal buitengewone ontvangsten

615 000,00

Groep 81: investeringen
Groep 82: schuld

15 000,00
600 000,00

Totaal vorige dienstjaren

0,00

Totaal overboekingen

0,00

Geraamd resultaat van het dienstjaar

-45 000,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
van het vorig dienstjaar

70 938,24

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
buitengewone dienst

25 938,24

2.2.

dat de begroting van de politiezone VLAS, dienstjaar 2020, binnen de gestelde termijnen zal
overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid;

Bijlage:
Het begrotingsdocument, dienstjaar 2020;

3.

Delegaties inzake overheidsopdrachten. Instemmen.

Referenties:
-

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, inzonderheid artikel 33;
De wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke
sectoren;
De beslissing van het politiecollege van 8 november 2019, punt 3.1.;

Verslag zitting politiecollege 25/11/2019

7

Beschrijving:
-

Overdracht van bevoegdheden vóór de wetswijziging van 1 maart 2019

Vóór de publicatie van de wet van 1 maart 2019, was Titel V ( art. 231 – art. 237) van de Nieuwe Gemeentewet
integraal van toepassing op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie. Deze toepassing
werd bepaald in het artikel 33 van de WGP.
Daarbij was vooral artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet van belang en dit artikel stipuleert het volgende:
‘De gemeenteraad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten
worden gegund en stelt de voorwaarden vast.
Hij kan die bevoegdheden voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente
overdragen aan het college van burgemeester en schepen, binnen de perken van de daartoe op de gewone
begroting ingeschreven kredieten.’
In toepassing van dit artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet werd reeds vele jaren door de politieraad een
delegatie gegeven aan het politiecollege inzake de wijze waarop opdrachten gegund worden en de
voorwaarden vastgesteld worden tot een bedrag van 50.000 EUR beperkt tot de gewone dienst.
Op basis van de omzendbrief BA – 9804 van 23 juni 1998, die werd aanzien als een uitbreiding van
bovenvermeld artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet, werd, sinds 2017, door de politieraad een delegatie
gegeven aan het politiecollege om via een onderhandelingsprocedure en met een aangenomen factuur
opdrachten te gunnen voor een bedrag tot 30.000 EUR van de buitengewone dienst.

-

Wat wijzigt ?

De wet van 1 maart 2019 brengt volgende wijziging aan het artikel 33 van de WGP:
Art. 33 §1 van de WGP stelt dat Titel V van de Nieuwe Gemeentewet, met uitzondering van artikel 234 en 236,
is van toepassing op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie…’
Aangezien het artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet niet meer van overeenkomstige toepassing is op de
werking van de lokale politie kunnen beide delegatie beslissingen, gebaseerd op dit artikel 234, niet meer
genomen worden.
-

Nieuwe wetgeving - wat is mogelijk in het kader van delegatie ?

Conform het artikel 33 §2, eerste lid, van de WGP kiest de raad de wijze waarop de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen of diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast. De raad kan de
uitoefening van zijn bevoegdheden bedoeld in het eerste lid overdragen aan het politiecollege, binnen de
perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten.
Conform artikel 33, §2, tweede lid, van de WGP kan de politieraad de uitoefening van zijn bevoegdheden
bedoeld in het eerste lid delegeren aan de korpschef of aan een ander personeelslid van de zone voor de
opdrachten waarvan het geraamde bedrag de drempel niet overschrijdt die vastgelegd werd voor de
opdrachten die vastgesteld worden op eenvoudige aangenomen factuur. Zijnde € 30.000 ( artikel 92 van de
wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016).

-

Wat voorzien is maar nog niet op punt staat.

Conform artikel 33 §2, derde lid, van de WGP kan de raad de uitoefening van zijn bevoegdheden bedoeld in het
eerste lid van artikel 33,§2 delegeren aan het college, voor uitgaven die onder de buitengewone begroting
vallen wanneer de waarde van de opdracht lager is dan het door de Koning vastgelegde bedrag (helaas heeft
de Koning dit bedrag nog niet bepaald)
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Beslissing:
3.1.

Voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone VLAS wordt ingestemd met het verlenen
van volgende delegaties:

1° een bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunnen te bepalen, voor zover het
politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting en begrensd tot
het bedrag dat de Europese drempelbedragen voorzien in het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de
plaatsing van overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 11, 3°, niet overschrijdt. Dit bedrage is voor het
dienstjaar 2018-2019 = € 221.000.
2° een bevoegdheidsdelegatie aan de korpschef met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten waarvoor kredieten werden voorzien in de gewone begroting en waarvan het geraamde
bedrag niet groter is dan € 30.000 en steeds via een onderhandelingsprocedure en met aangenomen factuur
gegund worden;
3° Deze beslissing heeft uitwerking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024.

4.

De jaar- en begrotingsrekening, 2018. Aktename van goedkeuring.

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 25 maart 2019, punt 2;;
Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de lokale politie, inzonderheid artikel 7;
De beslissing van het politiecollege van 8 november 2019, punt 4.2.;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 25 maart 2019, werd ingestemd met de jaar- en begrotingsrekening van de
politiezone VLAS voor het dienstjaar 2018.
De politiezone VLAS mocht een schrijven ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé inzake de goedkeuring van
de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018 in het kader van het bijzonder specifiek
toezicht.
Conform artikel 7 van het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie dienen alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m.
de begroting door het politiecollege te worden meegedeeld aan de politieraad.

Beslissing:
4.1.

kennis te nemen van het schrijven van 11 oktober 2019 van gouverneur Carl Decaluwé inzake de
goedkeuring van de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2018 in het kader
van het specifiek bijzonder toezicht;

Bijlage:
Het desbetreffend schrijven;
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5.

Mobiliteitscyclus 2019/05. Intrekking van twee vacantverklaringen.

Referenties:
-

-

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus en de uitvoeringsbesluiten;
het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten en de uitvoeringsbesluiten;
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 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 de politieraad van 21 oktober 2019, punt 2;
de beslissing van het politiecollege van 8 november 2019, punt 7.1.;
de beslissing van het politiecollege van 22 november 2019, punt 5;

Beschrijving:
In de politieraad van 21 oktober 2019, punt 2 werd beslist om volgende betrekkingen vacant te verklaren via de
klassieke mobiliteit – mobiliteitscyclus 2019/05:









2 middenkaders voor de afdeling Interventie/teams
1 middenkader/basiskader voor de afdeling Informatiebeheer
2 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
2 basiskaders voor de afdeling Recherche
2 middenkaders afdeling Recherche
1 basiskader voor de afdeling Gint/hondengeleider (dual-purpose)
1 basiskader voor de afdeling Gint/opleider - hondengeleider

De plaats voor 1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching werd vacant verklaard doordat een
personeelslid via mobiliteit was doorgeschoven naar een andere afdeling.
Intussen werd de vacature intern ingevuld door een personeelslid dat werd herplaatst omwille van medische
redenen. Hierdoor is de plaats niet langer vacant en wordt er gevraagd aan de politieraad om de vacature te
schrappen.
Bijkomend wordt gevraagd om eveneens de plaats voor de afdeling Gint/opleider – hondengeleider te
schrappen;

Gehoord de toelichting van de korpschef;

Beslissing:
5.1.

om volgende vacante betrekkingen te schrappen in de mobiliteitscyclus 2019/05:
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6.

1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 basiskader voor de afdeling Gint/opleider – hondengeleider

Evaluatie inzet private veiligheid.

Sinds begin maart 2019 wordt binnen de politiezone VLAS gewerkt met de inzet van de private veiligheid, meer
bepaald Securitas.
Ter zitting brengt CP Stefanie Van Coppernolle een toelichting inzake de samenwerking met SECURITAS,
gevoegd in bijlage van dit verslag.
Raadslid Pieter Soens dankt de zone om het punt inzake de evaluatie van SECURITAS te agenderen. Vooral
omdat het een nieuw issue is en in het kader van het vroeger reeds aangehaalde incident.
Raadslid Pieter Soens vraagt het volgende:
Wat voor opleiding krijgen de mensen van SECURITAS ? Krijgt men een opleiding vooraleer men aan
de slag gaat ?
Wat is het contingent aan personeelsleden dat werkt voor de politiezone VLAS ? Hoeveel
verschillende personen worden naar VLAS gestuurd ?
Het punt krijgt de titel ‘evaluatie’ maar het is eerder een uiteenzetting, raadslid Soens blijft wat op zijn
honger zitten;
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt hoe het zit met de privacy ? Zijn er juridische geschillen ? Is wettelijk alles
water dicht ? Is er nog nooit een geschil ontstaan ?
Raadslid Mattias Vandemaele maakt volgende opmerkingen:
wat wordt precies bedoeld met ‘anomaliën’ ?
wordt er gecoacht en bijgestuurd ?
één van de argumenten om samen te werken met SECURITAS was het besparingsargument. De
vrijgekomen middelen zouden gebruikt worden om het échte politiewerk te betalen;
raadslid Vandemaele mist een deel, meer bepaald de evaluatie van het onthaal;
verschil ANPR – hits en aantal nummerplaten waarmee iets gebeurt is groot. Hoe komt dit ?
met hoeveel verschillende medewerkers wordt er gewerkt en zijn dit mensen die het huis kennen ?

De korpschef repliceert als volgt:
het incident waarvan raadslid Pieter Soens spreekt keuren we uiteraard niet goed. CP Van Coppernolle
heeft vaak overleg met de verantwoordelijken van SECURITAS. Uiteraard gaat dit met vallen en
opstaan maar dit is ook met onze eigen mensen het geval;
de profielen van de medewerkers van SECURITAS worden zéér goed bekeken;
de medewerkers van SECURITAS krijgen intern een opleiding. De zone zoekt nog haar weg wie deze
opleiding uiteindelijk zal betalen. Het is een nieuwe niche waar men moet in groeien;
nu kijken de medewerkers van SECURITAS naar 185 camera’s naast de call taking. Zij moeten met deze
camera’s leren werken;
tevens moeten ze leren de hits via de ANPR-camera’s lezen. Dit was initieel niet de bedoeling maar dit
is er nadien bij gekomen;
er wordt gewerkt met 7 à 8 personen die de zone deelt met de politiezone Westkust;
voorheen moesten de wijkinspecteurs de zieke onthaalbedienden vervangen;
het zijn voorname mensen met het juiste profiel;
de opleiding kan beter. Men is begonnen met een basispakket;
ze mogen de beelden op de openbare weg bekijken maar niet de beelden in de cellen;
ze werken met een koptelefoon om geen gesprekken te horen;
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er wordt alles aan gedaan om de wetgeving na te leven;
besparen: het is een extra kwaliteitskost. Vroeger moest men praten tegen een parlofoon nu komt
iemand van SECURITAS of een dispatcher naar beneden indien er aan het onthaal gebeld wordt als de
onthaalbedienden er niet meer zijn;
intern worden deze medewerkers gecoacht en worden als volwaardige medewerkers aanzien
(betrokkenheid).;

Raadslid Wouter Vermeersch vraagt of er nieuwe of lopende geschillen zijn en of alles verloopt volgens het
wettelijk kader.
De korpschef antwoordt dat er voorlopig geen geschillen zijn en dat de zone zich houdt aan de wetgeving.
Volgens voorzitter Van Quickenborne is de introductie van het nummer 1701 een enorme vooruitgang. Bij het
CIC werd de zone niet goed bediend nu wél.
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt of de zone garanties heeft dat de personeelsleden van SECURITAS waarin
geïnvesteerd wordt voor opleiding, zullen blijven en of zij terreinkennis hebben ?
De korpschef verduidelijkt dat er al één personeelslid de overstap naar de politie wil maken. En inderdaad het
zijn mensen uit de streek.
Raadslid Vandemaele stelt, in de vorm van een schriftelijke vraag, dat slechts 10% van hits iets blijkt te zijn. Hij
vraagt met hoeveel procent er dan iets wordt gedaan.
De korpschef antwoordt dat dit een moeilijke vraag is want bijv. een niet-verzekerd voertuig gaat naar een
andere zone zonder dat de eigen zone daar feedback over krijgt.
De voorzitter besluit dat de Vlaamse belastingsdienst ook gebruik maakt van ANPR-camera’s en dit met groot
succes.

7.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Raadslid Hannelore Vanhoenacker meldt dat ze op korte tijd twee maal onderworpen is geweest aan een
alcoholcontrole. Ze vraagt op welke manier de locaties gekozen worden waar alcoholcontroles worden gedaan.
De korpschef verduidelijkt dat bij het bepalen van de locaties voor alcoholcontroles rekening wordt gehouden
met een aantal factoren, waaronder: het aantal verkeersongevallen, tijdens het weekend de invalswegen, het
verassingseffect…
Het is de afdeling mobiliteit die deze locaties bepaalt.
De BOB-campagne wordt federaal georganiseerd maar als zone kan je zelf de locaties kiezen.
Raadslid Jeroen Dujardin stelt dat er sterk geïnvesteerd wordt in camera’s in Kortrijk en Kuurne en de komst
van deze camera’s hebben een positief effect.
Nochtans werd er door de korpschef een negatief advies gegeven inzake het plaatsen van camera’s met
nummerplaatherkenning.
De korpschef verduidelijkt dat hij geen negatief advies heeft gegeven maar aangeraden heeft om te wachten
met het plaatsen van een ANPR-camera zodat geïnvesteerd wordt in het juiste model van ANPR-camera en de
aansluiting op het nationaal platform probleemloos verloopt. Dit nationaal platform is er nog niet maar zal er
komen in de nabije toekomst en veel voordelen bieden (camera’s zullen een zicht hebben over de grenzen van
de zone heen).
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt of men in Kortrijk nog met de fiets mag rijden als men gedronken heeft ?
De korpschef verduidelijkt dat het geen prioriteit is om fietsers te gaan controleren op alcohol. Maar bij het
hebben van een verkeersongeval zal er wél een vaststelling gebeuren inzake het gebruik van alcohol.
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Wouter Vermeersch stelt dat de oprichter van ‘Sharia for Kortrijk’ opgepakt is. In de media is er momenteel
veel sprake van de terugkeer van militanten. Wordt dit gemonitord ? Worden deze families gevolgd ?
De korpschef verduidelijkt dat men met twee mensen permanent contact heeft , men monitort de zaak en laat
deze niet los.
Wouter Vermeersch vraagt of het reëel is dat er Syriëstrijders terug keren naar Kortrijk.
De korpschef kan daar geen uitspraak over doen.
Raadslid Mattias Vandemaele stelt dat een persoon gebeld heeft naar de politie voor een tussenkomst en hij
als antwoord heeft gekregen dat er geen ploegen beschikbaar waren.
Zijn daar conclusies uit getrokken ?
De korpschef verduidelijkt dat het afhangt over welk type incident het gaat maar zich daar op voorbereiden is
niet evident.
Raadslid Vandemaele vraagt of er niet altijd twee agenten ter beschikking kunnen zijn ?
De voorzitter verduidelijkt dat men altijd zal afwegen welke oproep men binnenkrijgt.

Besloten zitting
8.

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

9.

Opruststelling van een hoofdinspecteur van politie. Instemmen.

10.

Opruststelling om medische redenen van een inspecteur van politie. Instemmen.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 27 januari 2020.
De politiesecretaris,
Annelies Verplaetse
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