Toelichtingsnota

POLITIERAAD maandag 29 maart 2021 om 19.00 uur.
Via videoconferentie

Openbare zitting
1.

Goedkeuring vorig verslag.

Het verslag van de zitting van de politieraad van 25 januari 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Mobiliteitscyclus 2021/02. Vacantverklaring van 16 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;
de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van
de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;
het schrijven van de federale politie d.d. 13 juli 2006 met kenmerk DGP/DPS-2006/33155/A;
het Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de
personeelsleden van de politiediensten;
het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en
van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, dat de minimumnormen voor de
lokale politie bepaalt;
het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de
personeelsleden van de lokale politie;
het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen
van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te
verzekeren;
het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit
van het personeel van de politiediensten;
het Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het
Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiedienst, afgekort UBPOL;
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-

de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het
raam van de mobiliteit;
de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de
opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie van de
lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd;
de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de lopende
mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante
betrekkingen;
de beslissing van de politieraad van 23 april 2018, punt 1 waarbij het operationeel kader werd
gewijzigd;
de beslissing van het politiecollege van 20 december 2019, punt 10.1.;
de beslissing van het politiecollege van 12 maart 2021, punt 3.;

-

-

Beschrijving:
Rekening houdend met de reeds geplande vertrekken en de vacatures die niet konden worden ingevuld bij de
vorige mobiliteitscyclus, kan de politiezone VLAS 16 vacatures openstellen via de mobiliteitscyclus 2021/02 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 Verkeer (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/dispatching en onthaal (dispatcher)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling interventie/ dispatching en onthaal (dispatcher)
9 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk
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 Verkeer (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/dispatching en onthaal (dispatcher)
1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling interventie/ dispatching en onthaal (dispatcher)
9 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
1 basiskader voor de afdeling Wijk

Art. 2.:
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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. 3.:
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 en onthaal (dispatcher)
1 basiskader voor de afdeling interventie/ dispatching en onthaal (dispatcher)
1 basiskader voor de afdeling Wijk

Art. 4.:
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. 5.:
-

De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van:
1 officierenkader (commissaris) voor de afdeling Verkeer (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 Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten;
- HCP Devid CAMERLYNCK, beleidsofficier;
- 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. 6.:
-

De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van
1 middenkader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher)
1 basiskader voor de afdeling Interventie/dispatching en onthaal (dispatcher)
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie;
- 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. 7.:
-

De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van
1 middenkader voor de afdeling Interventie/teams
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9 basiskaders voor de afdeling Interventie/teams
als volgt samen te stellen:
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Shana SOETAERT, afdelingshoofd Interventie;
- 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. 8.:
De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 1 basiskader voor de afdeling Wijk als
volgt samen te stellen:
Voorzitter:
- CP Stefanie VAN COPPERNOLLE, coördinator Innovatie en projecten en aangeduid door de korpschef van de
politiezone VLAS;
Leden:
- CP Dirk HUYSENTRUYT, afdelingshoofd Wijk;
- HINP Harry MAEBE, 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. 9.:
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. 10.:
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. 11.:
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 betrekkingen in het officierenkader geen mobiliteitsreserve
aangelegd.

3.

Aankoop van 11 dienstvoertuigen. Instemmen.

Referenties:
-

De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 43;
De raamovereenkomst 2016 R3 010 perceel 32 van de Federale Politie;
De raamovereenkomst 2016 R3 010 perceel 26 van de Federale Politie
De raamovereenkomst 2016 R3 002 perceel 6 van de Federale Politie;
De raamovereenkomst 2016 R3 010 perceel 17 van de Federale Politie;
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-

De raamovereenkomst 2016 R3 004 perceel 16 van de Federale Politie;
De raamovereenkomst 2018/HFB/OP/33764 perceel 2 van de Vlaamse overheid;
De raamovereenkomst 2016 R3 002 perceel 5 van de Federale Politie;
De beslissing van het politiecollege van 12 maart 2021, punt 9.;

Beschrijving:
PZ VLAS wenst over te gaan tot de aankoop van 11 dienstvoertuigen, waarvan 8 anonieme voertuigen en 3 met
politie striping. De voertuigen zijn bestemd voor verschillende afdelingen binnen de zone.
Zes voertuigen zijn wegens leeftijd en slijtage aan vervanging toe, 5 voertuigen zijn extra binnen het
wagenpark. De voertuigen die aan vervanging toe zijn worden na levering van de nieuwe, voorzien najaar 2021,
verkocht aan de meest biedende opkoper.
De lokale politiezones kunnen aansluiten bij federale of Vlaamse raamcontracten waardoor eigen bestekken en
aanbestedingen niet nodig zijn.
Perceel 17, 26 en 32 van de raamovereenkomst 2016 R3 010 van de Federale Politie werd gegund aan
D’ieteren, Maliestraat 50 te 1050 Brussel en is geldig tot 30/06/2021 (VW Passat Berline, Skoda Superb Break,
Tiguan).
Perceel 5 en 6 van de raamovereenkomst 2016 R3 002 van de Federale Politie werd gegund aan Peugeot
België Bourgetlaan 20, bus 2 te 1130 Brussel en is geldig tot 30/6/2021.
Perceel 16 van de raamovereenkomst 2016 R3 004 van de Federale Politie werd gegund aan BMW GROUP
BELUX Lodderstraat 16 te 2880 BORNEM en is geldig tot 30/6/2021.
Perceel 2 van de raamovereenkomst 2018/HFB/OP/33764 van de Vlaamse overheid werd gegund aan KIA
Motors Belgium NV Colonel Bougstraat 109 te 1140 Evere en is geldig tot 11/03/2022.
Overzicht van de voertuigen :
Merk en type

Aantal

Brandstof

Anoniem/Striping

Prijs inclusief BTW

KIA DE5 Niro

2

Hybride

Striping

76.948,28

PEUGEOT 2008

3

Benzine

Anoniem

48.239,25

PEUGEOT 208

1

Benzine

Striping

21.223,97

SKODA Superb Combi

1

Benzine

Anoniem

29.537,27

VW PASSAT Berline

1

Benzine

Anoniem

26.165,15

VW TIGUAN

2

Benzine

Anoniem

57.171,94

BMW 320i

1

Benzine

Anoniem

31.326,75

Totaal

11

290.612,61

De totale kostprijs voor deze aankoop bedraagt 290.612,61 Euro (BTW inclusief) en kan betaald worden met de
middelen die voorzien zijn op het begrotingsartikel 330/743-98 van het dienstjaar 2021.
Beslissing:
-

in te stemmen met de aankoop van 11 voertuigen via de diverse raamcontracten voor een totaalprijs
van 290.612,61 Euro (BTW inclusief), als volgt:
5

Toelichtingsnota zitting politieraad 29 maart 2021

Merk en type

Aantal

Brandstof

Anoniem/Striping

Prijs inclusief BTW

KIA DE5 Niro

2

Hybride

Striping

76.948,28

PEUGEOT 2008

3

Benzine

Anoniem

48.239,25

PEUGEOT 208

1

Benzine

Striping

21.223,97

SKODA Superb Combi

1

Benzine

Anoniem

29.537,27

VW PASSAT Berline

1

Benzine

Anoniem

26.165,15

VW TIGUAN

2

Benzine

Anoniem

57.171,94

BMW 320i

1

Benzine

Anoniem

31.326,75

Totaal

11

290.612,61

Budget:
290.612,61 Euro (BTW inclusief)
Politiebegroting dienstjaar 2021 - artikelnummer 330/743-98
Bijlage:
-

4.

De raamovereenkomst 2016 R3 010 perceel 17 van de Federale Politie;
De raamovereenkomst 2016 R3 010 perceel 26 van de Federale Politie
De raamovereenkomst 2016 R3 010 perceel 32 van de Federale Politie;
De raamovereenkomst 2016 R3 002 perceel 5 van de Federale Politie;
De raamovereenkomst 2016 R3 002 perceel 6 van de Federale Politie;
De raamovereenkomst 2016 R3 004 perceel 16 van de Federale Politie;
De raamovereenkomst 2018/HFB/OP/33764 perceel 2 van de Vlaamse overheid;
Offerte KIA DE5 Niro nummer 1
Offerte KIA DE5 Niro nummer 2
Offerte Peugeot 2008 Artens gijs
Offerte Peugeot 2008 Perla Nera zwart
Offerte Peugeot 2008 Platium grijs
Offerte Peugeot 208 (ombouw inbegrepen)
Offerte Skoda Superb (ombouw inbegrepen)
Offerte Passat (ombouw inbegrepen)
Offerte Tiguan (ombouw inbegrepen)
Offerte Tiguan (ombouw inbegrepen met pantsering)
Offerte BMW 320i (ombouw inbegrepen)
Detail offerte ombouw voor beide KIA DE5 en Peugeot 208 naar striping voertuig
Detail offerte ombouw Skoda Superb
Detail offerte ombouw VW Passat
Detail offerte ombouw Tiguan
Detail offerte ombouw Tiguan met gepantserde deuren

Aankoop videoconferentiesysteem voor vergaderzaal. Instemmen.

Referenties:

6
Toelichtingsnota zitting politieraad 29 maart 2021

-

Wet op de overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016, artikel 43;
Raamovereenkomst ICT 2019-2024 van de stad Brugge;
De beslissing van het politiecollege van 12 maart 2021, punt 10.;

Beschrijving:
De politiezone Vlas wenst te investeren in de aankoop van een videoconferentie systeem voor de briefingroom.
Tijdens de eerste Corona lock down werd een kleine vergaderzaal hiermee uitgerust tot algemene
tevredenheid. Door de aanhoudende Corona beperkingen voor vergaderingen is de noodzaak gebleken om een
tweede grotere vergaderruimte uit te rusten met een videoconferentie systeem.
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
Wij ontvingen een offerte van RealDolmen voor de uitrusting van een videoconferentie systeem , de
offerteprijs bedraagt 7.055,51 Euro (incl. BTW)
De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/742-53 begroting 2021.
Beslissing:
-

Om in te stemmen met de aankoop en levering van een videoconferentie systeem via de
raamovereenkomst ICT 2019-2024 van de stad Brugge;

Budget:
7.055,51 EUR (incl. BTW)
Politiebegroting 2021 - begrotingsartikel 330/742-53
Bijlagen:
-

Offerte real Dolmen .

5.

Protocol Focus. Instemmen.

Referenties:
-

De wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, meer bepaald artikel 43;
De beslissing van het politiecollege van 12 februari 2021, punt 16.;

Beschrijving:
FOCUS is een applicatieplatform op maat van de Geïntegreerde Politie. Het wordt ontwikkeld in samenspraak
met vele politieprofessionals. Het ondersteunt de politiemedewerker bij zijn kerntaken op het terrein en in het
politiekantoor. De applicatie is danig ontwikkeld zodat het voor iedere politieambtenaar een meerwaarde kan
bieden tijdens het uitoefenen van haar/zijn functie.
FOCUS maakt het mogelijk om:
-

Doeltreffend en geïnformeerd politiewerk uit te voeren op terrein (informatie gestuurde
politiewerking).
Op terrein (smartphone, tablet) en ten burele dezelfde actuele informatie op te vragen, databanken te
raadplegen, etc. Hierdoor gaat er geen informatie meer verloren en kan nóg sneller geageerd worden.
De meest recente technologieën te gebruiken en intussen een maximale beveiliging te garanderen.
7
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FOCUS bestaat uit diverse modules waarvan de meeste gratis worden aangeboden. PZ VLAS is reeds in het
bezit van de gratis basisversie. Deze gratis basisversie wordt ter beschikking gesteld via de federale politie.
Bijkomende ontwikkelingen worden interzonaal gefinancierd. Hoe meer politiezones en -diensten instappen,
hoe lager de kostprijs zal zijn.
FOCUS werd initieel ontwikkeld door PZ Antwerpen en nadien via de GPI (geïntegreerde politie) aangekocht om
uit te rollen over België.
Enkel Digipolis (PZ Antwerpen) kan de nieuwe modules ontwikkelen voor FOCUS. Niet alleen beschikken ze
over de juiste middelen, maar tevens beschikken ze over de nodige machtigingen om met politionele
informatie om te gaan. De uitbreiding door een andere firma laten doen is technisch niet mogelijk.
Om te kunnen intekenen op bijkomende modules naast de standaard applicaties binnen FOCUS vraagt PZ
Antwerpen om akkoord te gaan met het interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS.
Het protocol wordt als bijlage gevoegd.
Beslissing:
-

om akkoord te gaan met het interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlage:
-

6.

Samenwerkingsprotocol FOCUS

Mondelinge vragen door de raadsleden.

Besloten zitting
7.

Mobiliteitscyclus 2020/05. Kennisgeving van benoemingen.

8.

Mobiliteitscyclus 2020/05. Benoemen van een officier.

9.

Opruststelling van een hoofdinspecteur van politie. Instemmen.

10.

Opruststelling van een inspecteur van politie. Instemmen.

11.

Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving.

Volgende zitting van de politieraad: maandag 26 april 2021 om 19u.
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