Toelichtingsnota

POLITIERAAD maandag 26 oktober 2020 om 19.00 uur.
GC Den Tap, Pastoor De Beirstraat 1 te 8860 LENDELEDE

Openbare zitting
1.

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 28 september 2020, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Eerste begrotingswijziging 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 59 van 18 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2020 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 25 november 2019, punt 2;
het verslag van de begrotingscommissie van 9 oktober 2020;
de beslissing van het politiecollege van 9 oktober 2020, punt 4;

Beschrijving:
Ter zitting zal de bijzondere rekenplichtige, Christophe Vandecasteele, een toelichting geven inzake deze
begrotingswijziging.
I.

Betreffende de gewone dienst

a) Betreffende de uitgaven gewone dienst:
De totale uitgaven van het dienstjaar stijgen van € 28.952.357 met € 133.666 naar € 29.086.023 vooral te
wijten aan de stijging van de werkingskosten.
De personeelskosten:
De totale personeelskosten van het eigen en het vorig dienstjaar dalen van € 23.782.056 naar € 23.758.722
1
Toelichtingsnota zitting politieraad 26 oktober 2020

of met € 23.334
In de vorige dienstjaren is er een daling van € 81.334:
- Het saldo van de kosten voor de responsabiliseringsbijdrage van 2019 werd naar aanleiding van de laatste
voorspelling verminderd naar € 200.000.
In het huidig dienstjaar is er een stijging van € 58.000 :
- Rekening houdende met de huidige voorschotten die betaald worden voor de responsabiliseringsbijdrage
van 2020, dient het krediet met € 58.000 verhoogd te worden.
De werkingskosten:
De werkingskosten stijgen van € 2.937.240 met € 157.000 naar € 3.094.240
-

Er is een stijging van de telefoonkosten (€ 9.000), de verzekering (€ 5.500) en de benodigdheden voor de
gebouwen (aankoop poetsmateriaal: + € 17.500).

-

De vergoedingen voor het onderhoud en het reservefonds voor de maanden maart tot en met december
2019 werden pas gefactureerd in 2020 en dit voor een totaalbedrag van € 181.403.

-

De kosten voor gas (€ 14.000), de huurlasten voor de gebouwen (€ 25.000) en de kosten voor olie en
brandstof (€ 30.000) werden overschat.

De financiële kosten - schuld:
Blijven gelijk
b) Betreffende de ontvangsten gewone dienst:
De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen van € 27.126.343 met € 411.704 naar € 27.538.047 en dit
verdeeld over de vorige dienstjaren (€ 173.596) als over het huidige dienstjaar (€ 238.108).
In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de gewone dienst 2019 correct ingeschreven voor een
bedrag van € 4.484.170. Tevens werd voor de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds 2015 een hoger
bedrag van € 501.445 (+ € 37.596) voorzien samen met de federale sociale toelage II (+ € 136.000).
Voor het huidig dienstjaar zijn ondertussen de bedragen voor de verschillende federale toelagen van 2020
gepubliceerd. Via de begrotingswijziging worden de voorziene federale toelagen dan ook aangepast aan de
gepubliceerde cijfers. De grootste wijzigingen hierbij zijn een stijging van € 19.343 voor de federale sociale
toelage I, een stijging van € 131.116 voor de federale basistoelage en een stijging van € 13.135 van de federale
toelage verkeersveiligheid. Daarnaast waren er enkele grotere terugbetalingen voor arbeidsongevallen
waardoor de vergoedingen voor kleine schade met €70.000 gestegen zijn.
c) Betreffende het resultaat gewone dienst:
Het geraamd resultaat van het dienstjaar verbetert met € 278.038 naar € - 1.547.975 rekening houdende met
voorgaande. Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de rekening 2019 geteld dat
€ 4.484.170 bedraagt. Uiteindelijk geeft dit een geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone
dienst van € 2.936.195

II.

Betreffende de buitengewone dienst

a) Betreffende de uitgaven buitengewone dienst:
De totale uitgaven van de buitengewone dienst zijn met € 486.500 gestegen tot € 1.146.500
-

Er is een stijging van € 461.000 voor de afwerking van de aanleg van de parking (+ € 85.250) en het
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-

plaatsen van 857 zonnepanelen (€ 375.000).
Er is een kleine stijging voor de aankoop van voertuigen (+ € 2.500)
Er is een stijging van € 23.000 voor de aankoop van wapenlockers (€ 18.000) en andere uitrusting
(+ € 5.000).

b) Betreffende de ontvangsten buitengewone dienst:
De totale ontvangsten van het dienstjaar stijgen met € 375.000 naar € 990.000:
In het vorig dienstjaar wordt het batig resultaat van de buitengewone dienst 2019 correct ingeschreven voor
een bedrag van € 347.163.
Voor het plaatsen van de zonnepanelen wordt een lening van € 375.000 voorzien.
c) Betreffende het resultaat buitengewone dienst:
Het geraamd resultaat van het dienstjaar van - € 45.000 vermindert naar -€ 156.500.
Daarbij wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de rekening 2019 geteld dat € 347.163 bedraagt.
Uiteindelijk geeft dit een positief geraamd algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst van
€ 190.663

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 eerste begrotingswijziging van
de politiezone VLAS, dienstjaar 2020.
Beslissing:
-

om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging van de politiezone VLAS, dienstjaar 2020, als volgt:

GEWONE DIENST
uitgaven
personeel
werkingskosten
overdrachten
schuld
totaal uitgaven
eigen dienstjaar
vorige dienstjaren
overboekingen
TOTALE UITGAVEN
VAN HET DIENSTJAAR

begroting 2020
23 316 530,18
2 937 240,33
21 300,00
2 211 760,04

in + of in 58 000,00
157 000,00
0,00
0,00

nieuw bedrag
23 374 530,18
3 094 240,33
21 300,00
2 211 760,04

28 486 830,55

215 000,00

28 701 830,55

465 526,03
0,00

-81 334,00
0,00

384 192,03
0,00

28 952 356,58

133 666,00

29 086 022,58
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ontvangsten
prestaties
overdrachten
schuld
totaal ontvangsten
eigen dienstjaar
vorige dienstjaren
overboekingen
TOTALE ONTVANGSTEN
VAN HET DIENSTJAAR

begroting 2020
216 500,00
26 311 276,99
134 717,38

in + of in 0,00
236 735,81
1 372,22

nieuw bedrag
216 500,00
26 548 012,80
136 089,60

26 662 494,37

238 108,03

26 900 602,40

463 848,94
0,00

173 596,04
0,00

637 444,98
0,00

27 126 343,31

411 704,07

27 538 047,38

geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen
jaar)
geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige
jaar
geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst

-1 547 975,20
4 484 170,10
2 936 194,90

BUITENGEWONE DIENST
uitgaven
overdrachten
investeringen
schuld
totaal uitgaven
eigen dienstjaar

begroting 2020
0,00
660 000,00
0,00

0,00
486 500,00
0,00

nieuw bedrag
0,00
1 146 500,00
0,00

660 000,00

486 500,00

1 146 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

660 000,00

486 500,00

1 146 500,00

vorige dienstjaren
overboekingen
TOTALE UITGAVEN
VAN HET DIENSTJAAR

ontvangsten
overdrachten
investeringen
schuld
totaal ontvangsten
eigen dienstjaar

begroting 2020
0,00
15 000,00
600 000,00

in + of in -

0,00
0,00
375 000,00

nieuw bedrag
0,00
15 000,00
975 000,00

615 000,00

375 000,00

990 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

vorige dienstjaren
overboekingen

in + of in -
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TOTALE ONTVANGSTEN
VAN HET DIENSTJAAR

615 000,00

geraamd resultaat van het dienstjaar (vorige + eigen
jaar)
geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige
jaar
geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst
-

375 000,00

990 000,00

-156 500,00
347 163,15
190 663,15

deze beslissing zal binnen de gestelde termijnen worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid;

Bijlage:
-

verslag begrotingscommissie 9 oktober 2020;
de documenten inzake deze eerste begrotingswijziging, politiezone VLAS, dienstjaar 2020;

3.

Mobiliteitscyclus 2020/05. Vacantverklaring van 25 betrekkingen in het operationeel kader.
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;
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;
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 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 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 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;
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-

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 9 oktober 2020, punt 5;

-

Beschrijving:
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 25 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2020-05, om
te evolueren naar 261 operationele effectieven, conform de beslissing van het politiecollege van 20 december
2019, punt 10.1..
Vanuit de zone wordt voorgesteld om volgende plaatsen vacant te verklaren:
-

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Interventie (adjunct-afdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Mobiliteit (afdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 officieren- (commissaris) of middenkader voor de afdeling Personeel (Opleidingscoördinator)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 middenkader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek
1 middenkader voor de afdeling Sociale politie
1 middenkader voor de afdeling Recherche/diefstal
1 middenkader voor de afdeling Recherche/ecofin
1 midden- of basiskader voor de afdeling Recherche/milieu (GPW PZ RIHO)
6 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
3 basiskaders voor de afdeling Interventie/gespecialiseerde interventie
1 basiskader voor de afdeling Wijk
2 basiskaders voor de afdeling Mobiliteit (motorrijder)
1 basiskader voor de afdeling Recherche/personen
1 basiskader voor de afdeling Recherche/drugs

Beslissing:
-

om in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen:

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

1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Interventie (adjunct-afdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Mobiliteit (afdelingshoofd)
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie
1 officieren- (commissaris) of middenkader voor de afdeling Personeel (Opleidingscoördinator)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 middenkader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek
1 middenkader voor de afdeling Sociale politie
1 middenkader voor de afdeling Recherche/diefstal
1 middenkader voor de afdeling Recherche/ecofin
1 midden- of basiskader voor de afdeling Recherche/milieu (GPW PZ RIHO)
6 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
3 basiskaders voor de afdeling Interventie/gespecialiseerde interventie
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-

1 basiskader voor de afdeling Wijk
2 basiskaders voor de afdeling Mobiliteit (motorrijder)
1 basiskader voor de afdeling Recherche/personen
1 basiskader voor de afdeling Recherche/drugs

Art. 2.:
De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 202005);
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;
Art 4.:
Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, zoals bedoeld in tabel
I van bijlage 19 RPPol;
-

1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching
1 middenkader voor de afdeling Recherche/diefstal
1 middenkader voor de afdeling Recherche/ecofin
1 midden- of basiskader voor de afdeling Recherche/milieu (GPW PZ RIHO)
1 basiskader voor de afdeling Wijk
2 basiskaders voor de afdeling Mobiliteit (motorrijder)
1 basiskader voor de afdeling Recherche/personen
1 basiskader voor de afdeling Recherche/drugs

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 afdeling Mobiliteit (afdelingshoofd);
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Beleid bestuurlijke politie;
1 officieren- (commissaris) of middenkader voor de afdeling Personeel (Opleidingscoördinator)
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Mathias DEGANDT, beleidsofficier;
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche;
- 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 officierenkader (commissaris) voor
de afdeling Interventie (adjunct-afdelingshoofd) als volgt samen te stellen:
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Voorzitter:
HCP Filip DEVRIENDT, korpschef van de politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdeling Beleid bestuurlijke politie;
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche;
- 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/teams;
6 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams;
3 basiskaders voor de afdeling Interventie/gespecialiseerde interventie
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdeling Beleid bestuurlijke politie;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche;
- 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
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching;
1 middenkader voor de afdeling Interventie/kantschriften en navolgend onderzoek
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdeling Beleid bestuurlijke politie;
- HINP Tom VANDEWALLE, adjunct-afdelingshoofd Interventie;
- 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 middenkader voor de afdeling
Sociale politie als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
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- CP Mathias DEGANDT, beleidsofficier;
- HINP Pol VERHAEGHE, afdeling Sociale politie;
- Adviseur Isabelle DEGRAEVE, afdelingshoofd Sociale politie 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 middenkader voor de afdeling
Recherche/diefstal als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Kurt D’HONDT, teamchef Drugs;
- HINP Jürgen VANNESTE, teamchef Diefstal;
- 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 middenkader voor de afdeling
Recherche/ecofin als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Dirk BIESBROUCK, teamchef Ecofin;
- HINP Brecht SEYNAHEVE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche;
- 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.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 midden- of basiskader voor de afdeling
Recherche/milieu (GPW PZ RIHO) als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdeling Beleid bestuurlijke politie;
- HINP Stijn CLAEYS, PZ Grensleie - milieutoezichthouder;
- 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.14.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Wijk als volgt
samen te stellen:
Voorzitter:
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CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Leentje DEPETTER, teamchef Wijk Kortrijk;
- 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.15.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 2 basiskaders voor de afdeling Mobiliteit
(motorrijder) als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Mathias DEGANDT, beleidsofficier;
- HINP Kristof LAGAISSE, afdeling 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.16.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling
Recherche/personen als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Kurt D’HONDT, teamchef Drugs;
- HINP Ferdinand DEPYPERE, teamchef Personen;
- 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.17.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling
Recherche/drugs als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Kurt D’HONDT, teamchef Drugs;
- HINP Brecht SEYNHAEVE, afdelingshoofd (G)INT en Recherche;
- 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.18.:
Naar analogie met de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004, punt 3, en conform de beslissing van
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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.19.:
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.20.:
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.

4.

Aankoop en levering van een drone. Instemmen.

Referenties:
-

Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92;
De beslissing van het politiecollege van 9 oktober 2020, punt 13;

Beschrijving:
In het kader van de samenwerking binnen de WVL4 gaan de vier zones investeren in de aankoop van een
drone. Het is de bedoeling om 24/7 een permanentie te hebben binnen de WVL4 zones van een drone met
piloot en waarnemer.
Begin september werden door PZ POLDER vier leveranciers verzocht een offerte op te maken voor drie drones
van het type DJI MAVIC 2 ENTERPRICE DUAL met toebehoren gezien PZ WESTKUST reeds uitgerust was met een
drone. Bij volgende vier firma’s werd een offerte gevraagd:
1.
2.
3.
4.

SKYTOOL Sikkel 22A te 3274 KK HEINENOORD (NL)
DR-ONE Lichtenberglaan 1090 te 3800 ST-TRUIDEN
DRONEKOPENONLINE Gr. Juliana van Stolberglaan 31 te 2263 AB LEIDSCHENDAM (NL)
DRONESHOP De weegschaal 8 te 5215MN ’S HERTOGENBOSCH (NL)

PZ VLAS ontving van de vier leveranciers een offerte:
1.
2.
3.
4.

Prijsofferte van SKYTOOL voor een bedrag van 12.752,19 EUR (incl. BTW) voor drie stuks.
Prijsofferte van DR-ONE voor een bedrag van 15.548,13 EUR (incl. BTW) voor drie stuks.
Prijsofferte van DRONEKOPENONLINE voor een bedrag van 12.977,25 EUR (incl. BTW) voor drie stuks.
Prijsofferte van DRONESHOP voor een bedrag van 13.679,8 EUR (incl. BTW) voor drie stuks.

Besluit
Leverancier SKYTOOL heeft de beste prijs.
Totaalprijs voor 1 drone DJI MAVIC 2 ENTERPRICE DUAL met toebehoren bedraagt voor PZ VLAS een derde van
de aangeboden prijs gezien de offertes voor drie drones was : 4.250,73 EUR (incl. BTW)
De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/744-51 politiebegroting 2020 onder
voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging 2020/1
Beslissing:
-

om in te stemmen met de aankoop en levering van een drone DJI MAVIC 2 ENTERPRICE DUAL met
11
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toebehoren van de firma SKYTOOL volgens hun prijsofferte;
Budget:
4.250,73 EUR (incl. BTW)
Politiebegroting 2020 - begrotingswijziging 2020/1 - begrotingsartikel 330/744-51
Bijlage:
-

5.

Prijsofferte van SKYTOOL
Prijsofferte van DR-ONE
Prijsofferte van DRONEKOPENONLINE
Prijsofferte van DRONESHOP

Aankoop en levering van maliënkolders voor de kogelwerende vesten. Instemmen.

Referenties:
-

De beslissing van het politiecollege van 23 februari 2018, punt 6;
De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42 §1,4°b;
De beslissing van het politiecollege van 9 oktober 2020, punt 14;

Beschrijving:
In 2018 werd voor alle operationele personeelsleden via openbare aanbesteding een kogelwerende vest type
COLUMBUS bij de firma Seyntex aangekocht volgens de toen geldende regelgeving.
Op het HOC van 10 juni 2020 en het OHC van 15 juni 2020 werd een nieuwe norm voor zichtbare kogelwerende
vesten goedgekeurd voor de geïntegreerde politie op twee niveaus.
De bescherming moet voldoen aan de CAST2017 HO1 (kogelbescherming) en KR1 (mesbescherming) met 5
bijkomende munitie. Alle zichtbare vesten moeten minimum aan deze norm voldoen zonder overgangsperiode.
De huidige kogelwerende vest “Columbus” voldoet aan de kogelbescherming met de 5 bijkomende munitie
maar niet aan de norm van de mesbescherming.
Door het toevoegen van de maliënkolder aan de huidige Columbus vest voldoet de combinatie aan de nieuwe
norm zowel de kogel- als mesbescherming.
Met een beperkte investering voldoen de huidige Columbus vesten aan de verplichte minimum norm zonder in
te boeten op het draagcomfort en geringe impact op de ergonomie voor het personeel.
Op 21 september 2020 werd de firma Seyntex, Brug Zuid 21 te 9880 Aalter , de leverancier van de Columbus
vesten verzocht een offerte over te maken voor 250 maliënkolders die passen in de bestaande Columbus
vesten om zo te voldoen aan de huidige normering.
PZ VLAS ontving van de leverancier een offerte:
-

Prijsofferte van Seyntex voor een bedrag van 46.554,75 (incl. BTW) voor 250 maliënkolders.

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/744-51 politiebegroting 2018 en 2019.
Beslissing:
-

om in te stemmen met de aankoop en levering van 250 maliënkolders volgens hun prijsofferte;

Budget:
46.554,75 EUR (incl. BTW)
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Politiebegroting – 2018 en 2019 begrotingsartikel 330/744-51
Bijlage:
-

6.

Prijsofferte van de firma Seyntex.

Aankoop en levering van wapenlockers. Instemmen.

Referenties:
-

Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42 §1,4°b;
De beslissing van het politiecollege van 9 oktober 2020, punt 15;

Beschrijving:
De wapens binnen de PZ VLAS worden bewaard in wapenlockers. De lockers zijn individueel te openen met de
persoonlijke badge. De toegang voor de gebruiker is van op afstand te beheren via de bijhorende software. Op
dit moment is dit enkel het geval in het hoofgebouw in de Minister De Taeyelaan te Kortrijk. Om de wapens op
dezelfde manier te bewaren in de politieposten Kuurne en Lendelede wenst de PZ VLAS te investeren in een
wapenlocker voor de politiepost Kuurne en in een wapenlocker voor de politiepost te Lendelede.
Hiervoor werd een offerte gevraagd bij dezelfde firma die de lockers geleverd heeft in het hoofdgebouw,
kwestie van dezelfde beheer software te kunnen gebruiken en een uniforme manier voor het bewaren van
wapens te hebben binnen de PZ VLAS. De offerte werd gevraagd bij de firma Key Technik, Diberd 31/2C te 2200
Herentals.
PZ VLAS ontving een offerte van Key Technik voor twee wapenlockers van het merk Traka module met negen
deurtjes en een 5 jaarlijkse licentie voor de prijs van 15.713,06 (incl. BTW).
De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/741-51 politiebegroting 2020 onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2020/1.
Beslissing:
-

om in te stemmen met de aankoop en levering van twee wapenlockers van het merk Traka en de
opdracht te plaatsen bij de firma Key Technik, Diberd 31/2c te 2200 Herentals en dit volgens hun
prijsofferte.

Budget:
15.713,06 EUR (incl. BTW)
Politiebegroting 2020 - begrotingswijziging 2020/1 - begrotingsartikel 330/744-51
Bijlage:
-

7.

Prijsofferte van Key Technik;

Agenda en agendapunten algemene vergadering TMVS. Instemmen.

Referenties:
-

De beslissing van de politieraad van 23 september 2019, punt 5;
De beslissing van de politieraad van 27 april 2020, punt 13;
De beslissing van het politiecollege van 9 oktober 2020, punt 9;
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Beschrijving:
De politiezone VLAS is aangesloten bij TMVS dv.
Gelet op de statuten van TMVS dv ;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 8 december 2020,
waarin de agenda werd meegedeeld ;
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
Beslissing:
-

om in te stemmen met de hier navolgende artikelen:

Artikel 1.

De politieraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia

Artikel 2.

De politieraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn (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 :
 per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.

8.

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting
9.

Aanduiden vertegenwoordiger(s) algemene vergadering TMVS. Instemmen.

10.

Toekennen rente vast weddegedeelte. Instemmen.
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11.

Toekennen rente extra-wettelijk weddegedeelte. Instemmen.

12.

Toekennen rente vast weddegedeelte. Instemmen.

13.

Opruststelling van een hoofdinspecteur van politie. Instemmen.

14.

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

15.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.

Volgende zitting van de politieraad: maandag 30 november 2020 om 19u.
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