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Verslag 

 

POLITIERAAD maandag 26 april 2021 om 19.00 uur 

Via videoconferentie 

 
Aanwezig: 
Ruth Vandenberghe: burgemeester Kortrijk - voorzitter; 
Francis Benoit: burgemeester Kuurne; 
Carine Dewaele: burgemeester Lendelede; 
Mohamed Ahouna, Wouter Allijns, Philippe Avijn, Nicolas Beugnies, Koen Byttebier, Veronique Decaluwe, 
Stefanie Demeyer, Philippe Dejaegher, Bert Deroo, Roel Deseyn, Jeroen Dujardin, Niels Lybeer, 
Liesbet Maddens, Nawal Maghroud, Marc Plets, Carmen Ryheul, Pieter Soens, Hannelore Vanhoenacker, 
Wouter Vermeersch, Jan Viaene, Axel Weydts: politieraadsleden; 
Filip Devriendt: korpschef; 
Annelies Verplaetse: politiesecretaris 
 

Verontschuldigd: 

Philippe Avijn: politieraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1; 
Nicolas Beugnies: politieraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1; 
Bert Deroo: politieraadslid verontschuldigd voor agendapunt 6, 7, 8, 9, 10, 11 
 

 

Extra genodigden: 

Christophe Vandecasteele, bijzondere rekenplichtige voor agendapunt 2; 

HCP Devid Camerlynck, beleidsofficier voor agendapunt 3 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 29 maart 2021, wordt goedgekeurd. 

Raadslid Wouter Vermeersch maakt een grote kanttekening bij het verslag. Als hij het verslag doorneemt zijn er 

geen echte noemenswaardige tussenkomsten van de leden van het politiecollege. De voorzitter nam amper het 

woord. De vorige voorzitter voerde het woord en de korpschef vulde aan. 

2. Jaar- en begrotingsrekening politiezone VLAS, 2020. 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; 

- De beslissing van de politieraad van 25 november 2019, punt 2.; 

- De beslissing van de politieraad van 26 oktober 2020, punt 2.; 

- De beslissing van het politiecollege van 9 april 2021, punt 3; 
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Beschrijving: 

De bijzondere rekenplichtige geeft ter zitting een toelichting. 

In de synthesetabel bevinden zich de resultaten van de jaar- en begrotingsrekening van het  

dienstjaar 2020. 

Conclusies resultaat gewone dienst 2020:  

- De personeelskosten eigen en vorige dienstjaren bedragen in 2020 in totaal  

€ 22.211.215. In tegenstelling tot in 2019, diende de maand december in 2020 geen twee maal voorzien te 

worden. 

- Door de vergoedingen voor het onderhoud en het reservefonds van het nieuwe gebouw die betaald 

worden voor zowel maart tot met december 2019 als voor het volledige jaar 2020, zijn de werkingskosten 

gestegen tot € 2.657.345. 

- De schulduitgaven zijn lichtjes gedaald tot € 2.173.002. 

- De totale ontvangsten stijgen iets meer dan de totale uitgaven en dit vooral dankzij de stijging van de  

gemeentelijke toelagen met € 341.057, de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de 

responsabiliseringsbijdrage 2020 van € 190.282, de ontvangsten uit subsidies NAVAP van  

€ 610.775 en de ontvangst van de 2e schijf van het verkeersveiligheidsfonds 2015 van € 501.445.  

- Door van het totaal van de ontvangsten van het eigen en de vorige dienstjaren van € 27.913.862 het totaal 

van de uitgaven van het eigen en de vorige dienstjaren van € 27.057.511 af te trekken, bekomen we een 

positief resultaat van het dienstjaar 2020 van € 856.351.  

- Bij dit resultaat dient het algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar van € 4.484.170 geteld te 

worden waardoor het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst € 5.340.521 bedraagt.  

 

Conclusies resultaat buitengewone dienst 2020:  

- In 2020 werd er € 1.141.002 geïnvesteerd en dit voor volgende zaken: 

 € 460.326 voor het plaatsen van 857 zonnepanelen op het nieuwe politiekantoor en de afrekening van 

de aanleg van de bijkomende parking. 

 € 213.634 voor de aankoop van divers informaticamateriaal waaronder de uitbreiding van het 3 PAR 

storage systeem, de aankoop van een bijkomend video conferentiesysteem, de vervanging van 71 

desktops , het voorzien van 40 extra 24” monitoren, de aankoop van 15 laptops met toebehoren en de 

aankoop van 80 licenties voor het mobiele kantoor onder meer in functie van telewerken, ………. 

 € 11.973 voor de aankoop van 4 elektrische fietsen waarvan 3 dienstfietsen voor de wijkpolitie en 1 

anonieme fiets. 

 € 190.071 voor de aankoop van 2 combi’s en 1 dienstvoertuig voor de hondenbrigade.  

 € 264.997 voor de aankoop van diverse uitrusting waaronder de aankoop van het IDECS radiosysteem 

voor dispatching en de vernieuwing van 120 Astrid radio’s,…  

 
- Voor deze investeringen wordt er € 975.000 geleend en komt er € 13.200 uit de verkoop van  

1 moto en 7 voertuigen. Er werd voor een bedrag van € 50.194 aan vastleggingen in de vorige dienstjaren 

geschrapt waardoor het restant van 102.607 gefinancierd wordt uit eigen middelen. 

- Door van het totaal van de ontvangsten van het eigen en de vorige dienstjaren van € 988.200 het totaal 

van de uitgaven van het eigen en de vorige dienstjaren van € 1.090.807 af te trekken, bekomen we een 

negatief resultaat van het dienstjaar 2020 van - € 102.607.  

- Bij dit resultaat dient het algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar van € 347.163 geteld te worden 

waardoor het algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst € 244.556 bedraagt.  

 

Raadslid Pieter Soens dankt de bijzondere rekenplichtige voor de heldere toelichting. 

- Het resultaat buitengewone dienst eigen dienstjaar is negatief. Een trend die ook de andere jaren 

zichtbaar was. Wat kan men verwachten voor 2021 ? 

- Zal de politiezone investeren in camera’s ? Hoe ziet men dit voor de komende jaren ? 
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Raadslid Wouter Vermeersch dankt de bijzondere rekenplichtige voor de omstandige toelichting. 

- Vorig jaar werd bij een begrotingswijziging, het budget voor het betalen van de private veiligheid 

verhoogd met 70.000 EUR. Hoe vinden we dit terug in de rekening ? 

- Vanaf 1 februari 2021 kunnen GAS-boetes opgelegd worden voor beperkte snelheidsovertredingen 

door lokale overheden. Is er een inschatting van de impact van deze maatregel ? Langs welke weg 

zullen deze middelen binnenkomen ? Via de gemeenten of via de zone ? 

- De reis- en verblijfkosten van politiepersoneel bedraagt in 2020 nog steeds 10.000 EUR. Waaraan 

werd dit in een coronajaar gespendeerd ( in 2019: bedroeg dit ongeveer 19.000 EUR) ? 

- De vergoeding voor het bij de politie gedetacheerd personeel is gestegen met 1/3de. Kan dit toegelicht 

worden ? 

- De werkingskosten voor het gebouw stijgen van 155.000 EUR naar 600.000 EUR met een grote stijging 

voor het betalen van de prestaties van derden en de kostprijs voor water. 

- De grootste uitgave is het personeel maar deze uitgave daalt in 2020 met 600.000 EUR. Is dit ten 

gevolge van het niet behalen van de volledige bezetting ? 

 

Raadslid Jeroen Dujardin dankt vanuit de N-VA fractie, de bijzondere rekenplichtige voor de toelichting. 

- De zone ontvangt vanuit het verkeersveiligheidsfonds 500.000 EUR voor 2015. Kan nagegaan worden 

hoe dit komt ? 

Korpschef: 

- De investeringen blijven onveranderd. 

- GAS 30/50. Het is een beleidskeuze om daar al dan niet op in te tekenen. Nadien zal de keuze gemaakt 

worden of de middelen naar de zone of naar de gemeenten zullen vloeien. Deze keuze werd nog niet 

gemaakt. 

- De uitgaven reis- en verblijfkosten zullen opgezocht worden. 

- De stijging in uitgaven gedetacheerden: deze worden terugbetaald. 

- De subsidiëring verkeersveiligheidsfonds: dit loopt achter en is niet altijd volgens de geleverde 

inspanningen. Hangt af van de inkomsten die gegenereerd werden. 

- Camera’s: de hardware en de server worden betaald door de stad – de kosten voor de software 

worden gedragen door de zone. 

De bijzondere rekenplichtige: 

- Het negatief resultaat buitengewone dienst is de bedoeling. De zone wordt gepenaliseerd als er teveel 

middelen op de bankrekening staan. 

- De stijging van de vergoeding voor bij de politie gedetacheerd personeel: heeft te maken met de inzet 

van de private veiligheid. 

- Reis- en verblijfskosten bedragen in 2020 een kleine 5.000 EUR voor maaltijden en reiskosten. 

- Werkingskosten voor gebouwen: vooral een stijging bij de prestaties van derden omwille van een kost 

voor het onderhoud en het reservefonds van het gebouw van 200.000 EUR die niet meer in 2019 kon 

geboekt worden. 

- Personeelskosten: in 2019 heeft men eenmalig 13 maanden loon moeten uitbetalen. 

- Verkeersveiligheidsfonds: bedragen daarvan worden federaal beslist. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Kasoverschotten uitgeven om niet gepenaliseerd te worden. Maar lenen kost toch ook geld. 

- Vraagt nog wat meer duidelijkheid over: 

 De reis- en verblijfskosten in 2020 

 De uitgaven inzake het bij de politie gedetacheerd personeel. Uitgave is gestegen met 30% 

 De grote stijging inzake de werkingskosten voor gebouwen 

 De daling van de personeelskosten 
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De bijzondere rekenplichtige: 

 De reis- en verblijfkosten werden begroot op 14.000 EUR en zijn slechts voor 4.774 EUR aangerekend. 

 Stijging werkingskosten gebouw: de factuur voor het onderhoud en het reservefonds van het gebouw 

werd pas in februari-maart 2020 ontvangen waardoor deze kost niet meer in 2019 kon geboekt 

worden. In deze kost zit het onderhoud van de ventilatie, liften, … alle technieken inbegrepen samen 

met de aanleg van een reservefonds dat nu aangelegd wordt in functie van latere grotere uitgaven 

zoals bvb. het vervangen van de lift. 

 In 2019 werd er effectief eenmalig 13 maanden loon uitbetaald aan de hand van onderrichtingen van 

de federale overheid.  

Raadslid Pieter Soens vraagt wat de kostprijs is voor de software die aangekocht wordt voor het gebruik van de 

camera’s ? 

Raadslid Phillipe Dejaegher: 

- De personeelskost bedraagt 82%. Hoe verhoudt zich dit tot andere zones ? 

- Er werden 857 zonnepanelen gelegd. Kan het commissariaat daarmee volledig voorzien worden van 

elektriciteit ? 

Korpschef: 

- Een personeelskost van 82 % is quasi voor alle zones hetzelfde. 

- 857 zonnepanelen is berekend voor een elektriciteitsverbruik voor 1 jaar. Na 8 jaar zou de zone de 

investering moeten terug gewonnen hebben. 

Raadslid Wouter Vermeersch vraagt een detail van het volgende: 

- Code 61101: reis en verblijfskosten 

- Code 61206: vergoeding bij de politiezone gedetacheerd personeel voor 2019 en 2020 

- Code 61331: prestaties van derden voor gebouwen voor 2019 en 2020 en wat het onderhoud betreft 

met vermelding van de verschillende leveranciers die daaraan vastzitten 

De Vlaams Belang fractie doet volgende stemverklaring: 

‘Zonder de cijfers inzake corona, stijgt de criminaliteit in Kortrijk. 

Het Vlaams Belang pleit voor meer middelen voor de politie. Er zijn té weinig middelen en er moet meer 

geïnvesteerd worden in personeel. Eind vorig jaar waren er 34 personeelsleden tekort en deze tekorten stijgen.  

Vlaams Belang pleit voor meer mensen en meer middelen, daarom zal de Vlaams Belang fractie tegen deze 

jaar- en begrotingsrekening stemmen.’ 

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 2020, waaraan 24 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 

volgt: 

9,6 stemmen tegen: Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch 

90,33 stemmen voor: de andere raadsleden 

 

Beslissing: 
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- om in te stemmen met de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2020, als 

volgt: 

  

GEWONE 

DIENST 

BUITENGEWONE 

DIENST 

            

1. Vastgestelde rechten ten voordele van de zone   32 504 541,29 
 

1 843 279,62 

  Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen - 0,00 - 0,00 

            

            

  Netto vastgestelde rechten = 32 504 541,29 = 1 843 279,62 

  Vastgelegde uitgaven - 27 164 019,85 - 1 598 723,97 

            

            

  ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT =   =   

  POSITIEF ===>   5 340 521,44 
 

244 555,65 

            

            

2. Netto vastgestelde rechten   32 504 541,29   1 843 279,62 

  Aanrekeningen - 27 137 035,30 - 1 314 693,51 

            

            

  ALGEMEEN BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT =   =   

  POSITIEF ===>   5 367 505,99   528 586,11 

            

            

3. Vastgelegde uitgaven   27 164 019,85   1 598 723,97 

  Aanrekeningen - 27 137 035,30 - 1 314 693,51 

            

            

  

Naar het volgend dienstjaar over te dragen 

vastleggingen = 26 984,55 = 284 030,46 
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- de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2020, zal binnen de gestelde 

termijnen bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid; 

Bijlage:  

- De jaar- en begrotingsrekening 2020 van de politiezone VLAS. 

 

 

3. Aankoop van de modules WOCODO en PATLOC binnen Focus. Instemmen. 

Referenties: 

- De beslissing van de politieraad van 29 maart 2021, punt 5.; 

- De beslissing van de politieraad van 30 november 2020, punt 2.; 

- Het samenwerkingsprotocol FOCUS; 

- De beslissing van het politiecollege van 9 april 2021, punt 10; 

 

Beschrijving: 

Focus: 

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. Elke politiebeambte zal er een toenemend aantal nieuwe toepassingen terugvinden die 

afgestemd zijn op zijn politiezone en/of zijn gebruikersprofiel. 

FOCUS biedt in één unieke en gebruiksvriendelijke beleving, een bundeling van vele politietoepassingen. 

Gebruikers vinden er eerst en vooral een integraal aanbod aan politionele informatiebronnen. Het platform 

biedt daarnaast alle mogelijkheden om live te communiceren en informatie te delen tijdens operaties en 

dagelijks werk. Tenslotte kan de politiemedewerker in FOCUS op de meest eenvoudige wijze vaststellingen 

(PV’s, RIR, ...) invoeren of dossiers aanvullen. 

FOCUS kan mobiel gebruikt worden, als een mobiele app op alle iOS of Android smartphones en tablets.  

FOCUS kan ook worden gebruikt via Portal in een browser op een Hilde PC. 
Alle dataverkeer in FOCUS verloopt versleuteld en binnen beveiligde tunnels. Er blijven nooit sporen van 

berichten of foto’s achter op het mobiele toestel: alle data worden alleen in de veilige omgeving van het 

politienetwerk bewaard. Is er toch een vermoeden van misbruik, of gaat het toestel verloren, dan kan vanop 

afstand de FOCUS-applicatie worden verwijderd. 

De basis applicaties (taken, nota’s, incidenten, briefings, berichten en zoekopdrachten ) werden door PZ 

Antwerpen ontwikkeld en overgenomen door de Federale Politie om via budget van Binnenlandse Zaken aan 

alle politiezones en federale politie eenheden gratis ter beschikking te stellen. De politiezone ontving hiervoor 

ook reeds 109 smartphones om Focus te installeren. 

Focus Interzonaal: 

Naast een aantal basisfunctionaliteiten kunnen bijkomende modules door politie-eenheden aangeschaft en 

geactiveerd worden. Deze worden via een onderlinge samenwerking ontwikkeld via FOCUS Interzonaal. FOCUS 

Interzonaal is een initiatief van PZ Antwerpen om FOCUS@GPI aan te vullen met bijkomende functionele 

mogelijkheden. Enerzijds worden reeds bestaande FOCUS modules aangeboden aan de politiezones 

(producten). Anderzijds wordt een kader gecreëerd om samen te werken in projecten aan nieuwe FOCUS 

modules. Politiezones die een FOCUS module in gebruik willen nemen, leggen de kadertekst van het 

interzonaal samenwerkingsprotocol eenmalig ter goedkeuring voor aan hun politieraad.   
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De politieraad van de PZ VLAS keurde dit Interzonaal Samenwerkingsprotocol goed tijdens de zitting van  

29 maart 2021. 

Binnen de huidige mogelijkheden van dit Interzonaal protocol wenst de Politiezone VLAS 2 bijkomende 

modules aan te kopen WOCODO en PATLOC. 

WOCODO Woonstcontrole / Contrôle à domicile: De app waarmee politiemedewerkers woonstcontroles 

betreffende domicilie en samenwoonstcontroles kunnen uitvoeren op vraag van de bevolkingsdienst van het 

lokaal bestuur.  

 Het lokaal bestuur kan een digitale aanvraag tot woonstcontrole voorzien van aangepaste vragen en 

stofferen met bijlagen. Een woonstcontrole kan gaan over een adreswijziging, een 

samenwoonstcontrole of een schrapping. 

 Het uitvoeren van een woonstcontrole door politie start met een nazicht in ANG (en ev. andere 

bronnen) van de betrokken personen. Daarna wordt de opdracht toegewezen aan een medewerker. 

 De medewerker die de controle uitvoert, kan het dossier positief of negatief beoordelen per persoon 

en de gestelde vragen eenvoudig invullen. Hij kan ook bijkomend aangetroffen personen toevoegen. 

De politie kan het dossier aanvullen met extra informatie en bijlagen bestemd voor het lokale bestuur, 

of verrijken met informatie die enkel in handen blijft van politie. 

 Er kunnen in een dossier meerdere bezoeken worden geregistreerd tot het beeld over de bewoning 

van een wooneenheid volledig is. De politiemedewerker stuurt vanuit de WOCODO module het 

resultaat van zijn onderzoek digitaal naar het lokaal bestuur. 

 Het is ook mogelijk om aan de administratie te suggereren een extra woonstcontrole voor een locatie 

te starten. Hierdoor kan domiciliefraude beter en sneller worden gedetecteerd. 

 In de app werd veel aandacht besteed aan overzicht en gebruiksvriendelijkheid met uitgebreide zoek- 

en filtermogelijkheden, en met weergave op kaart. Woonstcontroles kunnen worden ingedeeld in een 

dagplanning van de wijkinspecteurs. 

 WOCODO zorgt voor een volledige digitalisatie en sterke vereenvoudiging van dit proces, creëert een 

grote tijdswinst voor de burger bij zijn inschrijving, een vlottere communicatie tussen lokaal bestuur 

en politie. 

 Voorwaarde: de bevolkingstoepassing van uw loka(a)l(e) bestu(u)r(en) is gekoppeld met FOCUS. De 

toepassingen van CEVI en Remmicom/Cipal/Schaubroeck zijn reeds compliant met FOCUS. 

De  politiezone hoeft geen actie te ondernemen naar deze leveranciers indien uw gemeente(n) één 

van deze toepassingen gebruikt. 

 WOCODO is beschikbaar vanaf 1/10/2020 voor de deelnemende politiezones. 

 

Kosten raming: 

Aankoop WOCODO – module 

6.108 EUR 

 

Jaarlijks onderhoud: 

428 EUR gedurende 5 jaar 

 

PATLOC: PATLOC heeft als doestelling het optimaal benutten van de beschikbare operationele mankracht door 

de inzet van ploegen voor patrouilles. Hier gaat het niet over taken of missies waarvoor een resultaat wordt 

verwacht tegen een bepaalde datum (bv een woonstcontrole), of niet over noodoproepen of andere 

onmiddellijk uit te voeren taken (bv. gerechtelijke overbrengingen), of niet over mobilisaties of acties, ...  
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 Maar over activiteiten bedoeld die het politioneel toezicht op welbepaalde locaties ('patloc') 

ondersteunen en versterken in functie van preventie, ontrading, ... Bijvoorbeeld, een interventieploeg 

kan tijdens periodes waarin zij geen incident behandelt, tijd spenderen aan het uitkijken naar 

bijzonderheden op een gekende locatie met een veiligheidsrisico.  

 De voorbereiding van patrouilles start met het creëren van een briefing met items waarin toelichting 

wordt gegeven bij elk van de patrouillelocaties. Er worden ook prioriteiten en andere parameters 

vastgelegd voor elke patrouillelocatie. Op basis van deze parameters zal de module PATLOC aan de 

beschikbare ploegen op het terrein vragen om patrouilles uit te voeren. Aan een beschikbare ploeg 

worden 3 geschikte patrouilles voorgesteld waaruit zij kan kiezen.  

 De module houdt rekening met de beschikbaarheid, het tijdstip, de track&trace-positie en de CAD-

status van de ploeg. De ploeg aanvaardt de patrouille en voert ze uit. Zij kan onmiddellijk feedback 

geven bij de uitgevoerde patrouilles en vervolgens haar shift verderzetten. Zij kan een 

patrouilleopdracht onderbreken, bijvoorbeeld bij een incident.  

 De module PATLOC ondersteunt twee methodes. PUSH : ploegen worden automatisch aangestuurd 

door de module PULL : ploegen kunnen zelf opvragen of er iets in de buurt is waar gepatrouilleerd 

moet worden.  

 Leidinggevenden hebben een overzicht over de patloc-activiteiten van hun ploegen. Zij kunnen de 

activiteiten op elk moment bijsturen en zelf patloc's opvragen. De operationele effectiviteit van de 

module PATLOC heeft zich bewezen in een stedelijke context  in PZ Antwerpen met een in aantal 

variërende populatie van interventieploegen die gedurende 24/7 beschikbaar zijn op het terrein om 

snel aan te rijden bij incidenten.  

 PATLOC binnen focus vervangt hiermee de modules van INFOPOP EN INFOCOP binnen de PZ VLAS.  

 PATLOC zal beschikbaar zijn vanaf 1/5/2021 voor de deelnemende politiezones. 

 

Kosten raming: 

Aankoop PATLOC – module 

11.539 EUR 

 

Jaarlijks onderhoud: 

808 EUR gedurende 5 jaar 

Er wordt tussen de zones geen BTW aangerekend. 

 

HCP Devid Camerlynck geeft een toelichting inzake Focus interzonaal en de aankoop van de module WOCODO 

en PATLOC. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

De stad Brugge heeft als eerste stad in Vlaanderen de module WOCODO aangekocht. Bij deze aankoop waren 

drie soorten kosten: aankoop – onderhoud en ontwikkeling.  

Hier staan maar twee soorten kosten vermeld: aankoop en onderhoud. 

HCP Devid Camerlynck: 

De stad Brugge is een eengemeentezone. De kost voor ontwikkeling is een integratiekost om de module te 

integreren in het gemeentelijk systeem. Deze kost zal in de politiezone VLAS gedragen worden door de drie 

gemeenten die deel uitmaken van de zone. 



Verslag zitting politieraad 26/04/2021 9 

Beslissing: 

- In te stemmen met de aankoop van de WOCODO-module overeenkomstig het interzonaal 

samenwerkingsprotocol FOCUS; 

 

- In te stemmen met de aankoop van de PATLOC-module overeenkomstig het interzonaal 

samenwerkingsprotocol FOCUS; 

Budget: 

 

Aankoop WOCODO – module 

6.108 EUR 

 

Aankoop PATLOC – module 

11.539 EUR 

 

Politiebegroting 2021 – begrotingsartikel 330/742-53 

 

Jaarlijks onderhoud WOCODO: 

428 EUR gedurende 5 jaar 

 

Jaarlijks onderhoud PATLOC: 

808 EUR gedurende 5 jaar 

 

Politiebegroting 2021 – 2026 – begrotingsartikel 330/123-13 

 

 

4. Agenda en agendapunten algemene vergadering TMVS. Instemmen. 

Referenties: 

- De beslissing van de politieraad van 23 september 2019, punt 5; 

- De beslissing van het politiecollege van 9 april 2021, punt 11; 

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; 

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op , waarin de agenda wordt 

meegedeeld; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gehoord de vraag van raadslid Wouter Vermeersch; 

Gehoord het antwoord van de politiesecretaris; 
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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 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 
onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 

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 2020 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Aanpassing huishoudelijk reglement 

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 

Artikel 2. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 

namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS 

dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op 

het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 

agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

 per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be, gestuurd worden. 

Bijlagen: 

- de betreffende aangetekende oproeping 

- de agenda met bijlagen 

 

5. Mondelinge vragen door de raadsleden. 

Raadslid Pieter Soens: 

- De hulpdiensten verdienen een pluim voor hun kordaat optreden bij de brand in Heule. Hoeveel 

personeelsleden werden ingezet ? Heeft deze inzet repercussies op het andere werk ? 

 

- Hoe staat het met de vaccinatiegraad bij de politiepersoneelsleden ? 

Korpschef: 

- Dank voor de appreciatie. Het juiste aantal personeelsleden dat werd ingezet weet hij niet maar het 

viel mee. Ook de wijkinspecteur heeft meegeholpen. De inzet van personeel had niet veel impact op 

het gewone werk. 

 

- Er zijn reeds 57 personeelsleden gevaccineerd, een 30tal personeel hebben een uitnodiging gekregen. 

mailto:20210615AVTMVS@farys.be


Verslag zitting politieraad 26/04/2021 11 

Raadslid Hannelore Vanhoenacker: 

- De ANPR-camera in de Rekkemsestraat te Marke: wat is de timing vooraleer deze camera in werking 

zal treden ? 

 

- Wijkteam Kortrijk: hoeveel wijkinspecteurs is dit team rijk ? Graag een overzicht. 

Korpschef: 

- Heeft ook geen weet wanneer deze camera operationeel zal zijn. Deze moet aangesloten worden op 

het federaal netwerk. 

 

- Het wijkteam Kortrijk bestaat uit 19 wijkinspecteur (één ervan verlaat de zone met ingang van 1 mei 

2021 – plaats staat open) en één chef. Deze laatste is chef voor de wijkwerking van de volledige zone. 

Raadslid Wouter Vermeersch: 

- Suggereert om de vraag inzake het niet functioneren van de camera in de Rekkemsestraat door te 

sturen naar Minister Verlinden. 

 

- GAS boetes 30/50. Vanaf 1 februari 2021 kunnen voor deze kleine snelheidsovertredingen GAS-boetes 

opgelegd worden. Wat is de stand van zaken ? Wat loopt fout ? 

 

- Nieuwe omzendbrief inzake erkenning geloofsgemeenschappen. Daarin wordt een nieuwe procedure 

vermeld waarbij veel nieuwe diensten betrokken zijn. Is deze omzendbrief gekend en wat is de taak 

van de politie daarin ? 

Korpschef: 

- Het al dan niet instappen in het systeem van GAS boetes 30/50 is een beleidsbeslissing van de stad en 

gemeenten. De zone neemt deze beslissing niet. 

 

- De omzendbrief inzake de erkenning van geloofsgemeenschappen wordt opgezocht. 

Raadslid Phillipe Aviijn: 

- De lichten op het kruispunt R8-Gentsesteenweg bleven vorig weekend op oranje staan wat aanleiding 

gaf tot onveilige toestanden. Wat was er aan de hand ? 

Korpschef: 

- Het bedoelde kruispunt wordt beheerd door AWV. De politiediensten worden wél snel op de hoogte 

gesteld indien er iets mis is met de verkeerslichten. 

Raadslid Jeroen Dujardin: 

- Er is een persbericht verschenen inzake de verkeersongevallen. Alle cijfers dalen behalve de 

ongevallen met elektrische fietsen. Zullen er naar de toekomst toe preventie oefeningen gegeven 

worden aan 65plussers ? 

Korpschef: 

- In samenwerking met de politiezone RIHO zijn elektrische fietsen ter beschikking om aan deze 

doelgroep fietslessen te geven. Dit staat al maanden op het programma maar werd omwille van 

corona telkenmale uitgesteld. 

 

 



Verslag zitting politieraad 26/04/2021 12 

Besloten zitting 

6. Burgerlijke partijstelling door PZ VLAS. Machtiging. 

 

7. In gebreke stelling niet - betaling  takelkosten. Machtiging. 

 

8. Aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering TMVS. Instemmen. 

 

9. Benoemingen mobiliteitscyclus 2021/01 en aspirantenmobiliteit. Kennisgeving. 

10. Benoemen van een officier in de mobiliteitscyclus 2021/01. Instemmen. 

 

11. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

Gelezen en goedgekeurd in de zitting van de politieraad van maandag 28 juni 2021. 

 

De politiesecretaris, De voorzitter, 

Annelies Verplaetse Ruth Vandenberghe 


