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Verslag 

 

POLITIERAAD maandag 28 september 2020 om 19.00 uur 

GC Den Tap, Pastoor De Beirstraat 1 te 8860 LENDELEDE 

 
Aanwezig: 
Francis Benoit: burgemeester Kuurne - voorzitter a.i.; 
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, Carmen Ryheul, 
Pieter Soens, Tine Soens, Mattias Vandemaele, Hannelore Vanhoenacker, Wouter Vermeersch, Jan Viaene, 
Axel Weydts: politieraadsleden; 
Filip Devriendt: korpschef; 
Annelies Verplaetse: politiesecretaris 
 

Verontschuldigd: 

Vincent Van Quickenborne: burgemeester Kortrijk - voorzitter; 
Marc Plets: politieraadslid 
 

Afwezig: 

Wouter Allijns: politieraadslid afwezig voor agendapunt 1; 

Niels Lybeer: politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2; 

Axel Weydts: politieraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2 

 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 29 juni 2020, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Aankoop en levering van 4 elektrische fietsen . Instemmen. 

Referenties: 

- Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42.4.b°; 
- De beslissing van de politieraad van 25 november 2019, punt 2; 
- De beslissing van het politiecollege van 21 augustus 2020, punt 12.1.; 

 
Beschrijving: 

PZ Vlas wenst te investeren in 4 bijkomende elektrische fietsen. De politiezone heeft ruim 20 elektrische fietsen 

voor de wijkinspecteurs aangekocht in 2018 en 2019. Om technische redenen van onderhoud en de technische 

moeilijkheden bij de uitwisseling van onderdelen werd een offerte gevraagd bij dezelfde leverancier van de 

fietsen van 2018 en 2019. 
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Op 29/6/2020 werd een offerte gevraagd voor vier elektrische fietsen  van hetzelfde merk en type zoals in 2019  

bij Bonaventure BVBA Stoomtuigstraat 16 te 8830 Hooglede, met volgende uitrusting: 

 alu frame van witte kleur met de officiële politie klevers. 

 batterij houder maakt deel uit van het frame (geen afzonderlijk gemonteerde bagagedrager) 

 minstens drie verschillende maten van het frame voor dames en herenmodel 

 versterkte banden 

 remmen Magura (bij voorkeur HS33 of gelijkaardig, naar analogie met de patrouillefietsen) 

 axa slot 

 regelbare stuurpen 

 dubbelkamer velgen 

 versnellingen : minimum Alivio ( enkel achter-derailleur) 

 stevige fietstassen met inhoud van min 17 liter per tas 

 elektrische middenmoter bosh of shimano min 500 WH 

 vering op de voorvork 
 

PZ VLAS ontving een offerte van Bonaventure BVBA : 4 fietsen van het merk Venturelli met de gevraagde 

uitrusting : 

1.802,125  Euro (excl BTW) of 2.180,57 EUR (inc BTW) per stuk  

Totaal prijs voor vier stuks bedraagt: 7.208,5 Euro (excl BTW) of 8.722,28 EUR (inc BTW) 

 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 4 elektrische fietsen van het merk Venturelli met 
toebehoren en deze opdracht te gunnen aan de firma Bonaventure BVBA  Stoomtuigstraat 16 te 8830 
Hooglede volgens hun prijsofferte. 

 
Budget: 

7.208,5 Euro (excl BTW) of 8.722,28 EUR (inc BTW) 

Politiebegroting 2020 - begrotingsartikel 330/741-51   

 

Bijlage:  

- Prijsofferte van Bonaventure BVBA van 12 augustus 2020. 

 

3. Aankoop en levering van 80 concurrent licenties voor mobiel kantoor. Instemmen. 

Referenties: 

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

- De beslissing van het politiecollege van 11 september 2020, punt 9; 

 

Beschrijving: 

De politiezone VLAS beschikt momenteel over 40 licenties voor het gebruik van een mobiel kantoor. De 

licenties zijn nodig om een beveiligde verbinding te maken vanaf een laptop met een vaste computer in de 

serverroom. De huidige licenties  laten enkel een 1 op 1 verbinding toe en zijn persoonsgebonden. De licenties 

vervallen in 2020. 

Om het toenemend mobiel werken alsook het telewerk aan te kunnen wenst de politiezone VLAS te investeren 

in 80 concurrent licenties. Deze licenties zijn niet persoonsgebonden en staan ter beschikking van alle 
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medewerkers van de politiezone. Hierdoor zouden 80 medewerkers van de politiezone simultaan mobiel 

kunnen werken. 

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

OOSTNIEUWKERKE voor al de IT oplossingen. 

De licenties door een andere firma laten leveren zou onevenredige technische moeilijkheden met zich 

meebrengen gezien de licenties slechts een klein onderdeel zijn van het totale mobile office gebeuren. 

De firma LEBON IT services heeft  een offerte opgemaakt ten bedrage van 23.716 EUR (inclusief BTW) voor 80 

concurrent licenties. De licenties zijn 5 jaar geldig. 

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

Begrotingsjaar 2020. 

 

Gehoord raadslid Hannelore Vanhoenacker die opmerkt dat het soms enige tijd duurt vooraleer een proces-

verbaal bij het slachtoffers is. Met het systeem van laptops zal dit sneller gaan maar hoe ver staat men 

daarmee ? 

Gehoord de korpschef die verduidelijkt dat het systeem voorzien is om te werken op elke laptop. Men zal op 

het terrein hetzelfde werk kunnen doen als op kantoor. Het zal eerst in test gaan bij de stabiele diensten om na 

te gaan hoe het gesteld is met het netwerk. 

We voorzien om tegen volgend jaar het systeem te kunnen uitrollen. 

 

Beslissing: 

- om er mee in te stemmen dat de politiezone VLAS 80 concurrent licenties voor mobiele kantoren 

aankoopt en dat deze geleverd worden door de firma Lebon IT services, Roeselarestraat 205A te 8840 

OOSTNIEUWKERKE conform hun offerte van 30/06/2020.  

 

Budget: 

23.716 EUR  (inclusief BTW) 

Begroting 2020 – artikelnummer 330/742-53 

Bijlage : 

- Offerte van de firma Lebon van 30 juni 2020; 

 

4. Aankoop divers informatica materiaal. Instemmen. 

Referenties: 

- Wet op de overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016, artikel 43; 

- Raamovereenkomst ICT 2019-2024 van de stad Brugge; 

- De beslissing van het politiecollege van 11 september 2020, punt 10; 

 

Beschrijving: 

De politiezone Vlas wenst divers informatica materiaal aan te kopen die wegens leeftijd en/of slijtage aan 

vervanging toe is. De politiezone Vlas is aangesloten bij de raamovereenkomst ICT 2019-2024 van de stad 

Brugge. Door aan te kopen via een raamovereenkomst dient de politiezone zelf geen bestekken op te maken. 

Perceel 1, hardware werd toegewezen aan de firma : RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen 
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Voor volgende zaken werd een offerte gevraagd bij de firma Realdolmen : 

Aard Aantal Prijs inclusief BTW 

Usb 3.0 STICK 10 206,43 

Desktop monitor 27 inch 1 199,65 

Plotter HP Design Jet T730 1 2.809,15 

HP Probook 650 G5 15 13.678,57 

HP Office Jet 200 Mobile 3 724,33 

HDD portable USB 3.0 2TB 10 1.089,85 

Desktop monitor 24P1 71 9.189,79 

FUJITSU  desktop  d538 71 38.918,94 

 Totaal  66.816,71 

 

 

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/742-53 begroting 2020. 

Beslissing:  

- in te stemmen met de aankoop en levering van divers informatica materiaal via de raamovereenkomst 

ICT 2019-2024 van de stad Brugge; 

Budget: 

66.816,71  (incl. BTW) 

Politiebegroting 2020  - begrotingsartikel 330/742-53 

Bijlagen: 

- Offertes real Dolmen . 

 

5. Levering ombouw VW CADDY. Instemmen. 

Referenties:  

-              De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, meer bepaald artikel 43 (raamcontracten); 

- De raamovereenkomst 2016 R3 010 van de federale politie; 

- De beslissing van het politieraad van 27 april 2020, punt 11; 

- De beslissing van het politiecollege van 11 september 2020, punt 11; 

 

Beschrijving : 

In de politieraad van 27 april 2020 werd de aankoop van het dienstvoertuig VW CADDY voor de hondenbrigade 

goedgekeurd. Het voertuig werd intussen geleverd maar moet nog omgebouwd worden tot politievoertuig. 

Voor de ombouw kan beroep gedaan worden op de raamovereenkomst 2016 R3 010 van de federale politie. 

De ombouw van de raamovereenkomst werd gegund aan de firma  Autographe, Avenue Lavoisir 2 te 1300 

Wavre. 
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Aan deze firma werd een offerte gevraagd voor de ombouw :  

De ombouw bestaat uit : 

-bijkomend stroomcircuit met bijkomende batterij 

-politie striping en contourmarkering en licht weerkaatsende signalisatie 

-signalisatiepack voor interventievoertuig  

-omnidirectioneel zoeklicht 

-bediening lichtbalk Pathfinder 

-bepantsering 2 voorste deuren 

-plaatsing vaste astrid radio en dakantenne 

-12 V stekker in kofferruimte 

-plaatsen folie op twee zijruiten en achterruit 

De prijs van de offerte van de firma Autograph bedraagt  17.181,83 EUR (inclusief BTW). 

Deze uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op artikel 330/743-98 van de begroting 2020, 

onder voorbehoud van een wijziging van de begroting. 

Beslissing: 

- Er mee in te stemmen dat de politiezone de ombouw van de VW CADDY aankoopt via de 

raamovereenkomst 2016 R3 010 van de federale politie en dat deze werken uitgevoerd worden door 

de firma Autographe Avenue, Lavoisir 2 te 1300 Wavre. 

Budget: 

17.181,83 EUR  (inclusief BTW) 

Begroting 2020 – artikelnummer 330/743-98 onder voorbehoud van begrotingswijziging. 

Bijlage:  

- Offerte van de firma Autograph van 16 augustus 2020. 

 

6. Mondelinge vragen door de raadsleden. 

Raadslid Wouter Vermeersch merkt op dat de regelgeving inzake taxichauffeurs gewijzigd is. 

Hij heeft er weet van dat er taxichauffeurs zijn mét een strafblad en zonder bestuurderspas die toch rondrijden. 

Hij vraagt wat de korpschef gaat doen met deze taxichauffeurs, hoe hij daartegen gaat optreden. 

De korpschef stelt dat taxichauffeurs die in overtreding zijn geverbaliseerd worden. Nog volgens de korpschef 

worden er regelmatig controles gedaan. Bij het niet in orde zijn wordt een bestuurlijk verslag opgemaakt dat 

naar de stadsdiensten van Kortrijk gaat. Bij strafrechtelijke inbreuken gaan deze naar justitie. 

Raadslid Wouter Vermeersch vraagt om de bestuurlijke verslagen over taxichauffeurs te kunnen bekomen. 

Raadslid Wouter Vermeersch verduidelijkt dat het Vlaams Belang onlangs een actie heeft gevoerd op de 

middenberm van de Condédreef te Kortrijk. Het verkeer werd door deze actie niet gehinderd. 

Op een bepaald moment kwam de politie ter plaatse. 

Niet veel later verscheen er een artikel op HLN waarbij gemeld werd dat de politie de actie heeft stilgelegd en 

dat de manifestanten het verkeer verstoorden. 
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Raadslid Wouter Vermeersch vraagt zich af hoe het zit met de neutraliteit van de politiewoordvoerder. 

De voorzitter a.i. stelt voor om dit punt verder te bespreken in de besloten zitting aangezien het hier om een 

persoonlijke aangelegenheid gaat. 

 

Besloten zitting 

 

7. Personeelsleden aangeduid in mobiliteitscyclus 2020/02 en 2020/03. Kennisgeving. 

 

8. Toekennen rente vast weddegedeelte. Instemmen. 

 

9. Toekennen rente extra wettelijk weddegedeelte. Instemmen. 

 
 

10. Opruststelling van een Calog-personeelsid niveau C. Instemmen. 

 
 

11. Opruststelling van een contractueel Calog-personeelslid niveau D. Instemmen. 

 
 
 
12. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

 

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 26 oktober 2020. 

 

De politiesecretaris, De voorzitter a.i. 

Annelies Verplaetse Francis Benoit 


