Verslag

POLITIERAAD maandag 27 april 2020 om 19.30 uur
Via videoconferentie
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;
Annelies Verplaetse: politiesecretaris
Extra genodigden:
Christophe Vandecasteele, bijzondere rekenplichtige voor agendapunt 3;
Hilde Wylin, strategisch analist voor agendapunt 8;
Brecht Seynhaeve, coördinator operationele diensten voor agendapunt 8, 9
Deze zitting van de politieraad gaat door via videoconferentie. De zitting kan via livestream gevolgd worden
door derden.
Conform de federale richtlijnen werd het akkoord van de raadsleden gevraagd om deze zitting digitaal te laten
doorgaan. De meerderheid van de raadsleden gaf daaromtrent zijn akkoord.

Openbare zitting
1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 27 januari 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2.

Aanpak Coronamaatregelen politiezone VLAS. Kennisgeving.

Korpschef Filip Devriendt heeft een toelichting inzake de maatregelen die door het korps genomen werden ter
voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus.
Raadslid Pieter Soens merkt op dat het duidelijk is dat het korps de coronamaatregelen goed heeft aangepakt.
Hij vraagt of de personeelsleden die aan het werk zijn getest worden en of er contacten zijn met andere
politiezones.
Mohamed Ahouna sluit zich aan bij de CD&V-fractie en dankt het korps voor de tomeloze inzet. Hij betreurt dat
er nog steeds enkelingen zijn die zich niet aan de gevraagde maatregelen houden.
Raadslid Jeroen Dujardin wil zijn steun betuigen aan het korps dat moet werken in dergelijke moeilijke
omstandigheden. Hij apprecieert het dat ook de kerntaken verder blijven uitgevoerd en de nodige maatregelen
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worden genomen. Hij vraagt de nodige empathie voor mensen die kleine maatregelen overtreden. Hij merkt op
dat het sluikstorten is toegenomen.
Wat gebeurt er met de extra capaciteit in het korps nu grote evenementen niet meer doorgaan ?
Is het korps klaar voor meer telewerk ?
Raadslid Axel Weydts sluit zich aan bij de N-VA fractie. Flexibiliteit is niet evident en dit verdient onze steun. De
politiemensen pakken de problematiek op een goede en kordate manier aan. Hij stelt vast dat de politiezone
blijft prioriteit geven aan verkeersveiligheid en de cijfers daaromtrent goed communiceert.
Hij wenst het korps veel moed voor de toekomst want deze crisis is nog niet voorbij.
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt waar de slides kunnen gedeeld worden.
Hij stelt voor om niet enkel voor het verzorgend personeel te applaudisseren maar ook voor de politiediensten.
Raadslid Matthias Vandemaele vindt het impressionant hoe wendbaar het korps is en uit zijn appreciatie
daaromtrent.
Hij heeft vernomen dat er veel milieu inbreuken en snelheidsovertredingen zijn en vraagt om daaromtrent iets
extra te doen.
Raadslid Carmen Ryheul meldt dat het vorig weekend onverantwoord druk was in het winkelwandelcentrum te
Kortrijk. Ze vraagt of er een concreet actieplan is en hoe men politioneel zal optreden bij het heropenen van de
winkels. Of zal er eerder een afwachtende houding worden aangenomen.
De korpschef antwoordt als volgt:
-

De personeelsleden die momenteel aan het werk zijn worden niet getest. De beschikbare testen zijn
ook niet voor het politiepersoneel. Daarenboven is testen een momentopname;
De immuniteitstesten is de zone aan het bekijken op alle vlakken;
Er worden extra interventieploegen ingezet, er zijn 10 à 15 personeelsleden extra;
Heel wat werk blijft liggen omdat mensen thuis zitten;
Vele personeelsleden zullen andere taken moeten uitvoeren en het uitvoeren van de taken zal men
moeten herbekijken;
Telewerk is niet evident want niet iedereen kan thuiswerken;
De zone zet meer toezichtsploegen in op milieu en snelheid. Vooral indien men kennis krijgt op welke
plaats men sluikstort;
De locaties waar té snel gereden wordt brengt men in kaart;
De zone is aan het bekijken op welke manier de heropstart zal gebeuren;
Wat de contacten met andere zones betreft: er is wekelijks contact met de zones in West-Vlaanderen
en heel wat contacten met de gouverneur. Er worden good practices gedeeld;

De voorzitter merkt op dat de maatregelen die zullen genomen worden bij de heropening van de winkels op 11
mei een vraag is voor de stad. Eerst zullen de nationale maatregelen moeten gekend zijn vooral men lokale
maatregelen kan nemen. Er zal voor gezorgd worden dat de maatregelen afdwingbaar zijn. Er zijn daaromtent
contacten met de winkeliers.

3.

De jaar- en begrotingsrekening politiezone VLAS, dienstjaar 2019. Instemmen.

Referenties:
-

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op
twee niveaus;
Het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de lokale politie, meer bepaald art. 66, 67 en 68;
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De beslissing van de politieraad van 26 november 2018, punt 1;
De beslissing van de politieraad van 24 juni 2019, punt 2;
De beslissing van het politiecollege van 10 april 2020, punt 3;

-

Beschrijving:
De bijzondere rekenplichtige geeft een toelichting ter zitting.
In de synthesetabel bevinden zich de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening van het
dienstjaar 2019.
Conclusies resultaat gewone dienst 2019:
-

De personeelskosten eigen en vorig dienstjaar bedroegen in 2019 in totaal
€ 23.108.028 waarvan een € 1.108.817 voor de weddemaand van december 2019.

-

Doordat de vergoeding voor het onderhoud van de uitrusting (ventilatie, verwarming, …) van het nieuwe
gebouw nog niet werd aangerekend voor 2019, zijn de werkingsuitgaven gedaald tot
€ 2.357.255.

-

De schulduitgaven zijn zoals verwacht gestegen tot € 2.224.205 en dit doordat alle leningen voor de
aankoop, de bouw van het PC3H en de financiering van de jaarlijkse investeringen 2019 volledig zijn
opgenomen.

-

De ontvangsten stijgen meer dan de uitgaven en dit vooral dankzij de stijging van de gemeentelijke
toelagen met € 334.369, de ontvangsten uit subsidies NAVAP van € 526.736 en de ontvangst van de 2e
schijf van het verkeersveiligheidsfonds 2014 van € 463.849.

-

Door van het totaal van de ontvangsten van het eigen en de vorige dienstjaren van € 27.348.519 het totaal
van de uitgaven van het eigen en de vorige dienstjaren van € 27.707.092 af te trekken, bekomen we een
negatief resultaat van het dienstjaar 2019 van - € 358.573.

-

Bij dit resultaat dient het algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar van € 4.842.743 geteld te
worden waardoor het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst € 4.484.170 bedraagt.

Conclusies resultaat buitengewone dienst 2019:
-

In 2019 werd er € 770.172 geïnvesteerd en dit voor volgende zaken:


€ 48.207 voor de aankoop van divers informaticamateriaal



€ 127.482 voor de aankoop van 10 elektrische dienstfietsen en 5 moto’s



€ 376.413 voor de aankoop van 2 combi’s, 5 anonieme dienstvoertuigen en 3 hybride dienstvoertuigen
voor de wijkwerking.



€ 218.069 voor de aankoop van diverse uitrusting waaronder 160 wapenstokken, de briefcam
software, kogelwerende vesten en platen, 10 collectieve wapens en 6 alcoholtesters.

-

Voor deze investeringen wordt slechts € 600.000 geleend en komt er € 18.800 uit de verkoop van 11
voertuigen en 4 moto’s. Het restant van € 151.372 wordt gefinancierd uit eigen middelen.

-

Door van het totaal van de ontvangsten van het eigen en de vorige dienstjaren van € 618.800 het totaal
van de uitgaven van het eigen en de vorige dienstjaren van € 652.575 af te trekken, bekomen we een
negatief resultaat van het dienstjaar 2019 van - € 33.775.

-

Bij dit resultaat dient het algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar van € 380.938 geteld te worden
waardoor het algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst € 347.163 bedraagt.

Raadslid Jeroen Dujardin vraagt hoe het komt dat het bedrag van het verkeersveiligheidsfonds daalt ondanks
het feit dat er meer en meer onbemande camera’s worden ingezet.
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De bijzondere rekenplichtige verduidelijkt dat de cijfers die zone doorkrijgt in het kader van het
verkeersveiligheidsfonds afkomstig zijn van de federale overheid, de zone heeft daar gaan weinig impact op.
Normaliter stijgt dit bedrag. Het is de eerste maal dat er een daling is.
De voorzitter stelt dat bij de snelheidsovertredingen ‘30/50’ die in de toekomst zullen kunnen beboet worden
met een GAS-maatregel, de opbrengsten wél gelieerd zijn aan de inspanningen.
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt of de aanzienlijke privatisering te zien is in de cijfers.
De bijzondere rekenplichtige meldt dat deze wel degelijk in de rekening zit. Vorig jaar is bij de
begrotingswijziging het budget voor de inzet van de private veiligheid nog verhoogd met 70.000 EUR.
De korpschef verduidelijkt dat het bedrag dat wordt besteed aan de inzet van de private veiligheid voor het
waarnemen van taken in het onthaal en in de dispatching om en bij de 200.000 EUR bedraagt op jaarbasis.
De voorzitter dankt de bijzondere rekenplichtige en de korpschef.
Raadslid Wouter Vermeersch stelt dat de rekening het sluitstuk is. Eigenlijk zou men eerst naar de resultaten
moeten kijken en dat zijn de criminaliteitscijfers, deze zijn met 14% gestegen.
Er is een onderbemanning van 15%, er zijn minstens 40 personeelsleden tekort en de taken nemen toe.
De Vlaams Belang fractie zal de cijfers niet goed keuren omdat er veel meer middelen moeten gaan naar de
mensen en naar de politie.
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 jaar- en begrotingsrekening
van de politiezone VLAS, dienstjaar 2019.
Aan deze stemming nemen 24 raadsleden deel en de uitslag luidt als volgt:
9,66 stemmen tegen:
90,33 stemmen voor:

Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch
de andere raadsleden

Beslissing:
-

om in te stemmen met de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2019, als
volgt:

GEWONE
DIENST
1. Vastgestelde rechten ten voordele van de zone
Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen

-

Netto vastgestelde rechten
Vastgelegde uitgaven

=
-

ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT
POSITIEF ===>

=

2. Netto vastgestelde rechten
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32 482 298,16
0,00

BUITENGEWONE
DIENST

-

4 412 501,11
0,00

32 482 298,16 =
27 998 128,06 -

4 412 501,11
4 065 337,96

=
4 484 170,10

347 163,15

32 482 298,16

4 412 501,11

4

Aanrekeningen

ALGEMEEN BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT
POSITIEF ===>

3. Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen

Naar het volgend dienstjaar over te dragen
vastleggingen

-

-

27 891 619,03

=

-

=

-

3 557 421,49

=
4 590 679,13

855 079,62

27 998 128,06
27 891 619,03

-

4 065 337,96
3 557 421,49

106 509,03 =

507 916,47

de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2019, zal binnen de gestelde
termijnen bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid;

Bijlage:
-

De jaar- en begroting rekening 2019 van de politiezone VLAS.

4.

Mobiliteitscyclus 2020/02. Vacantverklaringen. Bekrachtiging.

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;
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 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;
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;

Verslag zitting politieraad 27/04/2020

5

-

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 16 maart 2020, punt 6;

-

Beschrijving:
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 15 vacatures (waaronder 5 onder voorbehoud) openstellen
via de mobiliteitscyclus 2020/02, om te evolueren naar 261 operationele effectieven conform de beslissing van
het politiecollege van 20 december 2019, punt 10.1.
Vanuit de zone werd voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren:
-

1 officierenkader (commissaris) voor de leiding van het domein Veiligheid
1 officierenkader (commissaris) voor de leiding van de afdeling Wijk
1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie (milieu) (onder voorbehoud)
1 middenkader voor de afdeling Wijk/kantschriften en navolgend onderzoek (onder
voorbehoud)
5 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Sociale politie
1 basiskader voor de afdeling Mobiliteit/gatso (onder voorbehoud)
1 basiskader voor de afdeling Wijk
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching (onder voorbehoud)
2 basiskaders voor de afdeling Wijk/kantschriften en navolgend onderzoek (onder voorbehoud)

De plaatsen met de vermelding “onder voorbehoud”, zouden worden ingetrokken als deze succesvol ingevuld
werden via de benoemingen van de mobiliteitscyclus 2020-01.
Omwille van de veiligheidsmaatregelen ter preventie van de verspreiding van het COVID-19 virus werd de
geplande zitting van de politieraad van 30 maart 2020 geannuleerd. Het beslissen over het aantal vacante
betrekkingen behoort in eerste instantie tot de bevoegdheid van de politieraad.
Het uitstellen van het nemen van een beslissing inzake vacant verklaringen zou er toe leiden dat de zone de
mobiliteitscyclus 2020/02 mist en geen personeelsleden zou kunnen aanwerven via deze mobiliteitscyclus. Een
beslissing over dit punt moest met een dringendheid genomen worden.
Conform de richtlijnen van de algemene directie van FOD Binnenlandse Zaken heeft de zone vooraf het
akkoord van de individuele raadsleden gevraagd voor de behandeling van dit dringend punt door het
politiecollege met bekrachtiging door de politieraad.
In de zitting van het politiecollege van 16 maart 2020, punt 6, werden bovenvermelde plaatsen vacant
verklaard.
Ondertussen waren er in de zone een aantal interne verschuivingen en hebben de selecties plaats gevonden in
de mobiliteitscyclus 2020/01 en stelt de zone voor om volgende vacante betrekkingen te schrappen:
1 officierenkader (commissaris) voor de leiding van de afdeling Wijk
1 basiskader voor de afdeling Sociale politie
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 basiskader voor de afdeling Wijk/kantschriften en navolgend onderzoek
De kantschriften ressorteren vanaf 1 april 2020 onder de afdeling ‘Interventie’.
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Raadslid Pieter Soens vraagt wat bedoeld wordt met ‘interne verschuivingen’.
De korpschef verduidelijkt dat indien een personeelslid intern verschuift daar rekening wordt mee gehouden
bij het openstellen van de plaatsen in de volgende mobiliteitscyclus.
Raadslid Wouter Vermeersch merkt op dat er een personeelslid aangeworven wordt voor milieu. Stad Kortrijk
heeft nood aan 2 milieuhandhavingsambtenaren, is dit ter vervanging ?
De korpschef verduidelijkt dat de federaal gedetacheerde collega die zich inliet met milieu heel wat kennis
heeft overgedragen. De plaats staat open om samen met de stad en de gemeenten vaststellingen te doen.
Raadslid Wouter Vermeersch stelt dat het federaal gedetacheerd personeelslid weg is en bij de stad heeft men
niemand die zich inlaat met milieu, wie doet dit dan nog wel ?
De Vlaams Belang fractie zal zich onthouden. Er werd in het verleden goed gecommuniceerd over het feit dat
men vele mensen zou aanweven maar er wordt van een tekort van 14,4 % naar een tekort van 16,2 % gegaan.
Uiteraard was de collega een meerwaarde, volgens de korpschef, maar men moet ervoor zorgen dat men back
up heeft en inzake milieu wordt ook samengewerkt met de WVL4. Ook wat betreft de kantschriften en de
processen-verbaal wordt samengewerkt met de WVL4.
Raadslid Matthias Vandemaele vraagt zich af of één vacature voldoende is. We moeten ervoor zorgen in orde
te zijn. Hij dringt aan op een snelle oplossing.
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt of er voldoende personeelsleden zijn bij de cel ‘radicalisering’.
De korpschef verduidelijkt dat bij de cel ‘radicalisering’ twee personeelsleden werken met de nodige expertise.
Dit is voldoende om de opvolging te doen.
Op voorstel van het politiecollege wordt overgegaan tot de stemming waaraan de 24 raadsleden deelnemen en
waarvan de uitslag luidt als volgt:
2 onthoudingen: Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch
22 ja-stemmen: de andere raadsleden
Beslissing:
Om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen en deze te bekrachtigen:
Art. 1.:
In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren:
Art. 2.:

1 officierenkader (commissaris) voor de leiding van het domein Veiligheid
1 middenkader voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie (milieu)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek
5 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Mobiliteit/gatso
1 basiskader voor de afdeling Wijk
1 basiskaders voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek

De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 202002);
Art.3.:
Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het operationeel
kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest;
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Art 4.:
Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in tabel
I van bijlage 19 RPPol;
-

1 basiskader voor de afdeling Wijk

Art.5.:
Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit
gekozen:

- het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie;
- een selectieproef conform art. VI.II.21, eerste lid 6° RPPol;
Art.6.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 officierenkader (commissaris) voor de
leiding van het domein Veiligheid als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier;
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- 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.
Art.7.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 middenkader voor de afdeling
Beleid bestuurlijke politie (milieu) als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- HINP Piet VANDE KERCKHOVE, afdelingshoofd Beleid bestuurlijke politie;
- 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.
Art.8.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 middenkader voor de afdeling
Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
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CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- 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.
Art.9.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 5 basiskaders voor de afdeling
Interventie/teams als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- 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.
Art.10.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling
Mobiliteit/gatso als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- HINP Björn BOUCKAERT, afdelingshoofd Mobiliteit;
- 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.
Art.11.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Wijk
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
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Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- 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.

Art.12.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskaders voor de afdeling
Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Ruben DEPAEPE, beleidsofficier, aangewezen door de korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd Recherche en (G)INT;
- 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.

Art.13.:
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, en conform de beslissing van
het politiecollege van 20 december 2019, punt 10.1., zal ieder vertrek binnen de lopende mobiliteitscyclus
aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen tot een maximum
van 261 fulltime equivalenten in het operationeel kader;
Art.14.:
De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bedieningen kunnen, bij niet-invulling tijdens de lopende
cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet-gespecialiseerde bediening binnen het totale quotum van
de vacant verklaarde bedieningen in hetzelfde kader en vice versa;
Art.15.:
In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in
het raam van de mobiliteit, wordt voor de gespecialiseerde betrekkingen en de betrekking in het middenkader
geen mobiliteitsreserve aangelegd.

5.

Aankoop en onderhoud van 8 draagbare ademanalyse toestellen. Instemmen.

Referenties:
-

De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 43;
De raamovereenkomst DGR/DRL Procurement 2016 R3 223 voor de aankoop en het onderhoud van
draagbare elektronische ademanalyse- en ademtesttoestellen voor de geïntegreerde politie;
De beslissing van het politiecollege van 16 maart 2020, punt 14;
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Beschrijving:
De toestellen voor de controle van het alcoholgebruik in het verkeer worden dagelijks gebruikt door de
interventieploegen en de verkeerspolitie. Een aantal toestellen dateren van het jaar 2006 en 2007 en zijn door
ouderdom en slijtage aan vervanging toe.
De politiezone Vlas wenst over te gaan tot de aankoop van volgende toestellen en toebehoren op:


Post 2b: Draagbaar toestel : Additioneel meettoestel A7510 met GPS inclusief ijking, draagkoffer,
batterijlader 220Vac en laadstation, gebruikshandleiding, metrologisch boekje en ijkcertificaat 8 toestellen à 1.445,24 euro (excl. BTW) per toestel, voor 8 toestellen is 11.561,92 euro (excl. BTW) of
13.989,92 euro (incl. BTW)

Bovenvermelde toestellen moeten jaarlijks verplicht geijkt worden. Onder meer daarvoor wenst de politiezone
Vlas een full-omnium onderhouds- en herstellingscontract aan te gaan op:


Post 6b: Full-omnium onderhouds- en herstellingscontract voor de acht toestellen en accessoires
zoals voorzien in post 2 voor 258,70 euro per toestel, per jaar (excl. BTW), voor 8 toestellen is
2.069,60 euro per jaar (excl. BTW) of 2.504,22 euro per jaar (incl. BTW)

Voor deze aankoop en het aangaan van de onderhouds- en herstellingscontracten kan de zone aansluiten bij de
raamovereenkomst DGR/DRL Procurement 2016 R3 223 voor de aankoop en het onderhoud van draagbare
elektronische ademanalyse- en ademtesttoestellen voor de geïntegreerde politie.
Deze raamovereenkomst werd gegund aan Dräger Safety Belgium NV, Heide 10, 1780 Wemmel en is voor post
1 en 2 geldig tot 31 december 2020 en voor de overige posten geldig tot 31 december 2030.
De totale kostprijs voor de aankoop van de toestellen en de toebehoren bedraagt 11.561,92 euro (excl. BTW)
of 13.989,92 euro (incl. BTW) en kan betaald worden met de middelen voorzien op het begrotingsartikel
330/744-51 van het dienstjaar 2020.
De totale jaarlijkse vergoeding voor de full-omnium onderhouds- en herstellingcontracten bedraagt 2.069,60
euro (excl. BTW) of 2.504,22 euro (incl. BTW) en kan betaald worden met de middelen voorzien op het
begrotingsartikel 330/124-02 van het dienstjaar 2020 e.v.
Beslissing:
-

In te stemmen met de aankoop van acht draagbare elektronische ademanalysetoestellen en
ademtesttoestellen en toebehoren via het raamcontract DGR/DRL Procurement 2016 R3 223 (8
toestellen op post 2b) en deze opdracht te gunnen aan de firma Dräger Safety Belgium NV, Heide 10
te 1780 Wemmel, conform de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

-

In te stemmen met de afsluiten van een full omnium onderhouds- en herstellingscontract voor de acht
draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen en toebehoren via het
raamcontract DGR/DRL Procurement 2016 R3 223 (8 contracten op post 6b) en deze opdracht te
gunnen aan de firma Dräger Safety Belgium NV, Heide 10 te 1780 Wemmel, conform de wet op de
overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Budget:
11.561,92 euro (excl. BTW) of 13.989,92 euro (incl. BTW)
Politiebegroting dienstjaar 2020 - artikelnummer 330/744-51
2.069,60 euro (excl. BTW) of 2.504,22 euro (incl. BTW)
Politiebegroting dienstjaar 2020 e.v. - artikelnummer 330/124-02
Bijlage:
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-

De fiche raamovereenkomst DGR/DRL Procurement 2016 R3 223
Offerte Dräger Safety Belgium NV

6.

Aankoop en levering van een dienstvoertuig. Instemmen

Referenties:
-

Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92;
De beslissing van de politieraad van 25 november 2019, punt 2, inzake het vaststellen van de begroting
van de politiezone VLAS, dienstjaar 2020;
De beslissing van het politiecollege van 10 april 2020, punt 11;

-

Beschrijving:
PZ VLAS wenst te investeren in de aankoop van een bestelwagen voor de hondenbrigade. Het dienstvoertuig
VW CADDY van de hondenbrigade is wegens leeftijd en slijtage aan vervanging toe. Datum eerste in gebruik
name was 08/2011, het voertuig heeft 150.000 km. Het voertuig zal verkocht worden aan de meeste biedende
opkoper.
Gezien er binnen de bestaande raamcontracten geen geschikte voertuigen waren werd aan drie leveranciers
een offerte gevraagd voor een bestelwagen die aan volgende voorwaarden voldeed :
-metaal kleur wit
-motor uitvoering diesel 150 pk (110kw)
-automatische versnellingsbak
-ruit in achterklep en beide schuifdeuren
-rubberen vloermatten
-GPS en radio
-Airco
-Parkeersensoren voor en achter
-Afmetingen laadruimte L 1750 B 1500
Volgende drie leveranciers werden aangeschreven :
Vandecasteele Kortrijk Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk
Bartier Driekerkenstraat 130 te 8501 Bissegem
D’Ieteren Arthur De Coninckstraat 3 te 3070 Kortenberg
PZ VLAS ontving van alle drie een offerte :
1.
2.
3.

Prijsofferte van Vandecasteele voor 16.626,01 EUR (excl. BTW) of 20.117,47EUR (incl. BTW) voor een
Peugeot Partner.
Prijsofferte van Bartier voor 17.804,25 EUR (excl. BTW) of 21.543,14 EUR (incl. BTW) voor Citroën
Berlingo
Prijsofferte van D’Ieteren voor 24.549,13 EUR (excl. BTW) of 29.704,43 EUR (incl. BTW) voor VW
CADDY

Besluit
De drie offertes werden voorgelegd aan de leden van de hondenbrigade en zij vonden unaniem de VW CADDY
het meest geschikte en beste voertuig om volgende redenen :
-de CADDY voldoet als enige aan de gevraagde 150 PK
-de basis uitrusting van de CADDY is de meest uitgebreide
-als enige voorzien van vierwielaandrijving
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-hun huidig voertuig is een VW CADDY en heeft zijn deugdelijkheid bewezen tot algemene tevredenheid van
alle gebruikers
Totaalprijs voor de VW CADDY bedraagt 24.549,13 EUR (excl. BTW) of 29.704,43 EUR (incl. BTW)
De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op het begrotingsartikel 330/743-98 van het
dienstjaar 2020.
Raadslid Carmen Ryheul meldt geen bezwaren te hebben tegen de aankoop van het voorgestelde voertuig voor
de hondenbrigade.
Maar ze heeft vernomen dat twee hypermoderne politievoertuigen niet operationeel zijn en dat de ANPRcamera’s van deze voertuigen niet werken.
De voorzitter meldt dat deze voertuigen uit dienst zijn.
Raadslid Carmen Ryheul vraagt het volgende:
-

Hoeveel ANPR-voertuigen functioneren niet en wanneer gaan deze werken ? Waarom
functioneren deze niet ?
Graag het aantal nummerplaten dat door slimme voertuigen werd gelezen sinds hun aankoop
in 2015;

De korpschef verduidelijkt dat de zone nog steeds ANPR-voertuigen in dienst heeft waarmee gepatrouilleerd
wordt. Hij zou liever de combi’s uitrusten met ANPR-camera’s en werken daarvoor een plan uit.
Beslissing:
-

om in te stemmen met de aankoop en levering van een VW CADDY en deze opdracht te gunnen aan de
firma D’Ieteren Arthur De Coninckstraat 3 te 3070 Kortenberg voor een bedrag van 24.549,13 EUR
(excl. BTW) of 29.704,43 EUR (incl. BTW)

Budget:
bedrag 24.549,13 EUR (excl. BTW) of bedrag 29.704,43 EUR (incl. BTW)
Politiebegroting 2020 - begrotingsartikel 330/743-98
Bijlage:
-

7.

Prijsofferte van Vandecasteele
Prijsofferte van Bartier
Prijsofferte van D’Ieteren

Agenda en agendapunten algemene vergadering TMVS. Instemmen.

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 23 september 2019, punt 5;
De statuten van TMVS dv.;

Beschrijving:
In de zitting van de politieraad van 23 september 2019, punt 5, werd beslist om toe te treden tot de
intergemeentelijke dienstverlenende vereniging, TMVS dv.
Gelet op de statuten van TMVS dv;
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Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020, waarin de agenda
wordt meegedeeld;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Beslissing:
-

om in te stemmen met de hiernavolgende artikelen:

Artikel 1.

De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de
overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen

Artikel 2.

De politieraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangende vertegenwoordiger op
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van
TMVS dv vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in
de beslissing van de politieraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten
van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit zal :


8.

per elektronische post, 20200616AVTMVS@farys.be, gestuurd worden.

Crimcijfers 2019 - crimcijfers Coronamaatregelen - Zonaal veiligheidsplan.
-

Criminaliteitscijfers 2019

De strategische analiste van de zone, adviseur Hilde Wylin, geeft een toelichting inzake de criminaliteitscijfers
2019 in de politiezone VLAS.
Er werden aan deze cijfers twee dimensies toegevoegd: de ophelderingsgraad en een kwalitatieve analyse.
Ter zitting wordt een samenvatting gegeven van deze cijfers, de raadsleden hebben een meer uitgebreide
versie ontvangen.
Raadslid Pieter Soens merkt het volgende op:
-

Het is niet evident om een samenhangende reactie te geven als men de cijfers pas een kwartier vóór
de zitting ontvangt:
Het is opvallende dat op alle domeinen de cijfers stijgen;
Moeten we ons dan geen zorgen maken ?
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-

Het zijn significante stijgingen en er worden bepaalde methodes gezocht om de cijfers te kunnen
uitleggen. Bepaalde feiten worden in andere categorieën geschoven maar het blijven feiten;
Hoe meer feiten hoe groter de workload en met een tekort aan personeel is deze nog hoger;
Wat zijn de volgende stappen die het politiecollege zal nemen ?
Is de ophelderingsgraad over alle jaren heen of enkel in 2019 ?

Raadslid Wouter Vermeersch maakt volgende opmerkingen:
-

Sinds 27 januari 2020 vraagt de Vlaams Belang fractie de criminaliteitscijfers maar deze werden niet
ontvangen. Nu weet men waarom;
De criminaliteitscijfers zijn verontrustend en stijgen exponentieel;
Er worden kosten noch moeite gespaard om de criminaliteitscijfers in te dijken maar men krijgt deze
stijging niet onder controle;
Het Vlaams Belang vraagt duidelijkheid en krachtdadigheid;
Het Vlaams Belang vraagt al meer dan één jaar naar de criminaliteitscijfers per nationaliteit;
Men legt de nadruk op GAS maar er is veel meer oplichting, informaticabedrog, een stijging van de
diefstallen uit voertuigen, van de aanrandingen, overtredingen op de vreemdelingenwetgeving…;
De ophelderingsgraden blijven laag, de straffeloosheid is hoog en dat moet stoppen;
Komt er een grondige analyse van deze cijfers ? Wat zijn de oorzaken en oplossingen ?

Raadslid Jeroen Dujardin merkt/vraagt het volgende:
-

Hij betreurt het de cijfers zó laat te hebben gekregen;
Waarom is er geen opsplitsing per gemeente ?
Is er voldoende personeel voor de aanpak van deze hoge criminaliteitscijfers;
Worden al die fake-aangiftes aangepakt (kosten doorrekenen) want die nemen tijd en energie weg
van het korps waar men deze elders kan inzetten;

Raadslid Axel Weydts merkt het volgende op:
-

Deze cijfers worden niet gebruikt om dagelijks bij te sturen;
De fietsdiefstallen zijn licht gestegen. Maar hoe meer men fietst hoe meer mogelijkheid op
fietsdiefstallen. Graag van fietsdiefstalpreventie een blijvende prioriteit maken;

Raadslid Matthias Vandemaele betreurt dat de criminaliteitscijfers slechts een kwartier op voorhand werden
bezorgd. Dit is geen manier van werken. Ofwel wordt de politieraad ernstig genomen en geeft men ons de tijd
om de cijfers grondig te analyseren zoniet heeft de politieraad weinig zin. Een beleid moet gevoerd worden op
basis van cijfers. Hij vraagt aan het pollitiecollege om zich daaromtrent te bezinnen want nu is het niet
democratisch.
Voorzitter Van Quickenborne meldt het volgende:
-

-

De uitsplitsing van de criminaliteitscijfers per gemeente kunnen we bezorgen;
Het geven van de criminaliteitscijfers: vroeger eerst naar de pers en dan naar de raad. Dit was niet OK.
Dan eerst naar de raadsleden maar deze hielden zich niet aan de afspraak om de cijfers voor zich te
houden, vandaar.
Kwalitatieve analyse: we stellen stijgingen vast bij een aantal fenomenen waar we de volgende jaren
gaan op inzetten;
Informaticacriminaliteit: verschrikkelijk moeilijk om daders te strikken. LCCU zet uitgebreid in op
preventie;
Stijging intrafamiliaal geweld: er is een initiatief waarbij justitie en hulpverleningsdiensten
samenwerken in de vorm van een casusgericht overleg. De zogenaamde family justice centers;
De ophelderingsgraden in onze zone zijn goed vooral bij winkeldiefstallen en fietsdiefstallen;

Fake aangiften: door de kwalitatieve analyse is er nu een realistisch beeld wat de criminaliteit juist is, volgens
de korpschef. De aanvankelijke aangifte blijft in het systeem en men kan daar niet meer aan wijzigen. Men kan
zeker de kosten van het onderzoek van nepaangiften proberen terugvorderen.
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Raadslid Jeroen Dujardin vraagt of één feit telkens als één feit geregistreerd wordt, nochtans kunnen er
verschillende feiten bij betrokken zijn.
Mevrouw Hilde Wylin verduidelijkt dat in één proces-verbaal meerdere feiten kunnen zitten.
Raadslid Jeroen Dujardin verwacht een uitgebreid beleidsdebat over deze cijfers.
Nog volgens mevrouw Wylin is de opheldering van de feiten het percentage dat slaat op de feiten van het jaar
waarin deze werden gepleegd.

-

Het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025

De korpschef geeft een toelichting inzake het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.
Hij legt er de nadruk op dat het plan een flexibel plan moet zijn dat een antwoord moet bieden op de
criminaliteitsfenomenen in de zone.
Raadslid Pieter Soens merkt op:
-

-

-

te moeten vaststellen dat het zonaal veiligheidsplan werd opgemaakt op basis van de feiten van 2018.
Deze leggen een ander accent waardoor dit zonaal veiligheidsplan zou moeten herbekeken worden.
Op pagina 14 wordt vermeld dat de preventie van cybercrime niet tot de reguliere werking behoort;
In het zonaal veiligheidsplan staat te lezen dat de personeelsbezetting een moeizaam en dagelijks
gevecht is. Dit heeft de CD&V-fractie al verschillende keren aangehaald en wordt nu bevestigd met de
criminaliteitscijfers. In de zitting van het politiecollege van 20 december 2019 heeft men beslist om
een inhaalbeweging te maken. Raadslid Soens vraagt of men beschikt over een concreet plan en of dit
een effect zal hebben op de begroting;
Op pagina 7 invulling minimale norm ontbreken een aantal gegevens. Graag wat meer verduidelijking
daarover;
Vanaf pagina 13 heeft men het over strategische prioriteiten met een onderverdeling R (reguliere
werking) en B ( taken die kunnen uitgevoerd worden indien het aantal personeelsleden boven de 261
stijgt). Aangezien men nu met minder dan 261 personeelsleden is, wat moet ik me dan voorstellen bij
R en B ?
Wat zal er gebeuren met de samenwerking met SECURITAS indien men met 261 personeelsleden zal
zijn ?
De wijkinspecteurs worden concreet vermeld bij de problematiek van de vergrijzing. De rol van de
wijkinspecteurs is zéér belangrijk en mag niet vergeten worden;
Uit de cijfers van de veiligheidsmonitor blijkt dat 45% van de bevraagden hun wijkinspecteur niet
kennen. Wat gaat u daarmee doen ?

Raadslid Wouter Vermeersch:
-

Hij kan raadslid Soens alleen maar bijtreden en erop wijzen dat in 2003 beslist werd om de
personeelsformatie op 271 vast te leggen en dat deze nu op de minimale norm wordt bepaald;
Er is sprake over een stuurgroep ‘politie-stad-diversiteitsambtenaar’. Graag wat meer toelichting;
Hoe ver staat het met het cameraschild ,
De actie Butik is gericht op illegalen in de economie. Is er een proactieve opsporing van illegalen ?
Intrafamiliaal geweld zou een echt probleem zijn, ziet u een stijging in de cijfers ?

De korpschef antwoordt:
-

Als je een plan opstelt moet men nagaan hoeveel personeelsleden er nodig zijn om de taken uit te
voeren. Men is in de zone niet met 261 personeelsleden maar men kan daar naar steven. Er staan
telkens veel plaatsen open maar we krijgen té weinig instroom via de federale politie. Er is een
personeelsplan ter beschikking. Met 261 kan de zone heel wat taken aan.
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-

-

Het zonaal veiligheidsplan geeft een sterk antwoord op de huidige realiteit rond cybercrime, familaal
geweld…
De samenwerking met SECURITAS zal blijven ook al is de personeelsbezetting in de zone op 261
personeelsleden;
Stuurgroep ‘samenleven:politie-stad-diversiteitsambtenaar’. Het is goed alle aspecten van de
samenleving te kennen ook van mensen die hun weg zoeken in deze samenleving. Je lost niet alles op
met politietoezicht;
Nationaal cameraschild: de zone is nu bezig met daarop aan te sluiten en hoopt dat dit zo snel
mogelijk in orde komt;
De acties ‘Butik’ zijn acties rond economie in de stad inzake voedselveiligheid, illegale tewerkstelling,
handelszaken;
Momenteel is er nog geen stijging van het aantal feiten inzake intrafamiliaal geweld. Er zijn
waarschijnlijk wel problemen maar dit komt niet tot uiting in de cijfers van de zone;
Wijkinspecteur: het doel is dat iedereen zijn wijkinspecteur vlot kan bereiken, de wijkinspecteur moet
zijn wijk goed kennen en niet altijd omgekeerd. Je moet wel heel snel de wijkinspecteur kunnen
terugvinden;

Volgens raadslid Soens moet de wijkinspecteur uiteraard zijn wijk goed kennen. Maar voor sommige
wijkbewoners is de wijkinspecteur een vertrouwenspersoon. De omgekeerde weg is ook belangrijk.
Op de vraag hoe het politiecollege het ziet om tot 261 personeelsleden te geraken, antwoordt de voorzitter dat
in alle mobiliteitscycli het aantal vacatures wordt opengezet tot 261.
Raadslid Wouter Vermeersch:
-

De personeelsbezetting daalt voortdurend van 248 naar 238 en nu nog met 227 operationele
personeelsleden;
Het zonaal veiligheidsplan is meer dan het politieoptreden alleen, het behoort tot het beleid van de
stad. Wouter Vermeersch nodigt alle oppositiepartijen uit om een debat te houden over de stijging
van de criminaliteitscijfers en dit in de gemeenteraad, is trouwens een bevoegdheid van de
gemeenteraad;

Voorzitter Van Quickenborne merkt op dat het debat bezig is en dat men niet verplicht is om kennis te geven
van het zonaal veiligheidsplan.
De korpschef verduidelijkt nogmaals hoe moeilijk het is om aan voldoende personeelsleden te geraken. Hij
heeft een plan maar sommigen zullen pas in het najaar arriveren en sommigen zullen tegengehouden worden
omwille van de Coronaproblematiek.
De korpschef belooft een beeld te schetsen.

-

Criminaliteitscijfers tijdens Cororamaatregelen

Mevrouw Hilde Wylin geeft een toelichting inzake de criminaliteit tijdens de Coronamaatregelen.
De korpschef verduidelijkt dat 1.000 processen-verbaal er veel uitziet maar de mensen op het terrein doen veel
controles en dit van bij het begin dat de maatregelen werden genomen.
In de provincie West-Vlaanderen werden er in het totaal 6.000 processen-verbaal uitgeschreven waarvan 1.000
in VLAS. De zone wil er ten volle aan mee werken om zo snel mogelijk opnieuw naar een normale samenleving
te evolueren.
Het korps wordt bedankt voor zijn inzet.
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt:
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-

of hij deze gedetailleerde criminaliteitscijfers kan ontvangen;
of de zone een klikgedrag ziet;
de politie is niet enthousiast om GAS-boetes te geven bij het overtreden van de Coronamaatregelen;
er zijn 70% meer oproepen bij de hulplijn. Wat is de reden van de vertraagde registratie bij de zone ?

De voorzitter verduidelijkt dat niet werd ingegaan op het voorstel om de overtredingen van de
Coronamaatregelen te beboeten via een GAS-boete. De voorgestelde aanpak was niet flexibel en zou een
bijkomende investering vragen in de software.
Kliklijnen. Soms stellen burgers iets vast en dan melden zij ons dit. Dit wordt dan gecheckt.

De stijgende trend van de oproepen bij de hulplijnen kunnen wij niet terug vinden in onze processen-verbaal.
De voorzitter gaat akkoord met het geven van de gedetailleerde analyse van de criminaliteitscijfers tijdens de
Coronamaatregelen.

9.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Raadslid Niels Lybeer meldt iemand te kennen die een boete kreeg omwille van het overtreden van de COVID19 maatregelen. Na zich te hebben geïnformeerd kon deze persoon het proces-verbaal inkijken te Ieper en dit
mits betaling.
Hij vraagt om een meer menselijke en meer laagdremelige aanpak, eventueel met een ombudsdienst voor
mensen die vragen hebben.
Hoofdinspecteur Brecht Seynhaeve verduidelijkt dat Ieper in eerste instantie was aangesteld als
referentieparket maar men is daar op terug gekomen en men werkt nu met deel parketten.
Hij meldt dat burgers contact kunnen opnemen met het parket om het proces-verbaal te laten opsturen of
door te mailen.
Raadslid Wouter Vermeersch vraagt het volgende:
-

Afhaalmaaltijden mag dit of niet ?
Bewoners van de Wolvendreef klagen dat er moto’s racen op de autosnelweg;
De omwonende van de wijk Spijker en Schardauw in Kuurne klagen over het asociaal gedrag van de
inwoners van deze wijk, spuwen, rijden rond…

De voorzitter verduidelijkt dat er aanvankelijk werd gesteld dat maaltijden enkel konden afgehaald worden bij
restaurants en snackbars. Eerst vielen Iftar maaltijden daaronder nadien niet meer. Dit werd ook op die manier
gecommuniceerd met de korpschef.
De korpschef verduidelijkt dat de R8, het Ei en de autosnelweg tot de bevoegdheid van de federale politie
behoort. Er zal nagegaan worden of zij daar iets kunnen tegen doen.
De melding inzake de wijk Spijker en Schadauw wordt meegenomen, graag deze doormailen vraagt de
korpschef.
Raadslid Carmen Ryheul meldt dat ze haar vragen inzake de ANPR-voertuigen zal doormailen naar mevrouw
Verplaetse.

Besloten zitting
10.

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

Verslag zitting politieraad 27/04/2020

18

11.

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

12.

Toekennen rente inzake blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval m.b.t. het
extra-wettelijk weddegedeelte.

13.

Aanduiden vertegenwoordiger(s) algemene vergadering TMVS. Instemmen.

14.

Personeelsleden aangeduid in mobiliteitscyclus 2020/01. Kennisgeving.

15.

Opruststelling van een hoofdinspecteur van politie. Instemmen.

16.

Opruststelling van een commissaris van politie. Instemmen.

17.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 29 juni 2020.

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