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Toelichtingsnota zitting politieraad 25 april 2022 

 

Toelichtingsnota 

 

 POLITIERAAD maandag 25 april 2022 om 19.00 uur. 

Gemeenteraadszaal, stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK 

 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het verslag van de zitting van de politieraad van 28 maart 2022, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. De jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, 2021. 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 30 november 2020, punt 2; 

- de beslissing van de politieraad van 25 oktober 2021, punt 2; 

- de beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 3; 

 

Beschrijving: 

De bijzondere rekenplichtige zal de zitting bijwonen om een toelichting te geven inzake de jaar- en 

begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2021. 

 

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

dienstjaar 2021.  

 

Conclusies resultaat gewone dienst 2021:  

- De personeelskosten eigen en vorige dienstjaren bedragen in totaal € 22.606.456 of € 395.241 meer dan in 
2020 door de stijging met gemiddeld 5 operationele personeelsleden.  

- De werkingskosten zijn gestegen met € 192.224 tot € 2.849.569 door onder meer de hogere vergoeding 
voor “bij de politie gedetacheerd personeel” en de hogere beheer-en werkingskosten van informatica. 

- De schulduitgaven zijn gestegen tot € 2.288.369 door de € 975.000 leningen aangegaan in 2020. 

- De totale ontvangsten dalen met € 382.702 tot een bedrag van € 27.531.159 door de minder ontvangsten 
uit het verkeersveiligheidsfonds 2016 en de minder hoge federale sociale toelage II.  
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- Door van het totaal van de ontvangsten van het eigen en de vorige dienstjaren van € 27.531.159 het totaal 
van de uitgaven van het eigen en de vorige dienstjaren van € 27.760.164 af te trekken, bekomen we een 
negatief resultaat van het dienstjaar van - € 229.005.  

- Bij dit resultaat dient het algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar van € 5.340.521 geteld te 
worden waardoor het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst € 5.111.516 bedraagt.  

 

Conclusie resultaat buitengewone dienst 2021:  

- In 2021 werd er € 1.478.876 geïnvesteerd en dit voor volgende zaken: 

 € 615.000 voor onder meer de aankoop van de lokale politiepost te Kuurne. 

 € 190.000 voor aanpassingswerken aan de lokale politiepost te Lendelede, Kuurne en het plaatsen van 
3 slagbomen en 3 lichten aan het politiecommissariaat 3 hofsteden. 

 € 86.376 voor de aankoop van divers informaticamateriaal. 

 € 27.501 voor de aankoop van 5 elektrische fietsen en 4 patrouillefietsen. 

 € 467.738 voor de verdere vernieuwing van het wagenpark waaronder de aankoop van  

2 combi’s, 3 “striping” wagens en 9 anonieme wagens waarvan één ter vervanging van de flitswagen 

die door een ongeval als “total loss” werd beschouwd.  

 € 92.262 voor de aankoop van diverse uitrusting en materiaal waaronder de herstelling van het 

flitstoestel en de aankoop van wapenlampen. 

- Voor deze investeringen wordt er € 1.000.000 geleend en komt er € 27.665 uit de terugbetaling van de 
herstelling van het flitstoestel en de verkoop van 2 voertuigen.  

- Er werd voor een bedrag van € 49.377 aan vastleggingen in de vorige dienstjaren geschrapt en er is een 
overboeking van € 300.000 vanuit het buitengewoon reservefonds waardoor het restant van  

€ 101.834 gefinancierd wordt uit eigen middelen. 

- Door van het totaal van de ontvangsten van het eigen en de vorige dienstjaren van € 1.327.665 het totaal 
van de uitgaven van het eigen en de vorige dienstjaren van € 1.429.499 af te trekken, bekomen we een 
negatief resultaat van het dienstjaar van - € 101.834.  

- Bij dit resultaat dient het algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar van € 244.556 geteld te worden 
waardoor het algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst € 142.722 bedraagt.  

 

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 2021. 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2021, als 

volgt: 

  
GEWONE BUITENGEWONE 

DIENST DIENST 

          

1. Vastgestelde rechten ten voordele van de zone  32 898 665,50  1 856 251,11 

  Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen - 0 - 0 
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  Netto vastgestelde rechten = 32 898 665,50 = 1 856 251,11 

  Vastgelegde uitgaven - 27 787 148,93 - 1 713 529,43 

            

          

  ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT =   =   

  POSITIEF ===>  5 111 516,57  142 721,68 

            

          

2. Netto vastgestelde rechten  32 898 665,50  1 856 251,11 

  Aanrekeningen - 27 728 814,40 - 1 049 787,67 

            

          

  ALGEMEEN BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT =   =   

  POSITIEF ===>  5 169 851,10  806 463,44 

            

          

3. Vastgelegde uitgaven  27 787 148,93  1 713 529,43 

  Aanrekeningen - 27 728 814,40 - 1 049 787,67 

            

          

  
Naar het volgend dienstjaar over te dragen 

= 58 334,53 = 663 741,76 
vastleggingen 

 

- de jaar- en begrotingsrekening van de politiezone VLAS, dienstjaar 2021, zal binnen de gestelde 

termijnen bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid; 

Bijlage:  

- De jaar- en begrotingsrekening 2021 van de politiezone VLAS. 

 

3. Aankoop 14 spijkereggen. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92; 
- de beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 7; 
 

Beschrijving: 

In het kader van de MFO-7 , de dwingende normen voor politieoptreden bij acute crisissituaties, wenst PZ VLAS 

te investeren in de aankoop van 14 spijkereggen. Elke combi voor de interventieploegen zal uitgerust worden 

met een spijkereg. De spijkereggen kunnen gebruikt worden om een vluchtend voertuig tot stilstand te 

brengen. 

Er werden drie leveranciers verzocht een offerte over te maken voor 14 spijkereggen van minstens 4,5 meter 

lengte : 

- Falcon-Raptor Industriepark Noord 11 te 8730 Beernem 
- Rauwers F-J Navezstraat 78 te 1000 Brussel 
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- Delpac International Rosalialaan 19 te 2650 Edegem 
 

PZ VLAS ontving van de drie leveranciers een offerte: 

- Prijsofferte van  Falcon-Raptor : 11.087,3 EUR (incl. BTW) voor 14 stopsticks. 
- Prijsofferte van Rauwers : 16.923,06 EUR (incl. BTW) voor 14 spijkereggen. 
- Prijsofferte van Delpac : 5.929 EUR (incl. BTW) voor 14 spijkereggen. 

 

Besluit 

De leverancier Falcon gaf een offerte voor stopsticks in plaats van de klassieke spijkereggen, deze zijn minder 

geschikt en moeilijk te gebruiken bij een vluchtend voertuig. De firma Delpac had de beste prijs/kwaliteit 

verhouding voor de klassieke spijkereg. 

Totaalprijs voor 14 spijkereggen van 5 meter lengte bedraagt 5.929 EUR (incl. BTW)  

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/741-51 (2022) 
 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 14 spijkereggen door de firma Delpac International 
volgens hun prijsofferte. 

 
Budget: 

5.929 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting  2022 - begrotingsartikel 330/741-51 

Bijlage:  

- Prijsofferte van Falcon-Raptor   

- Prijsofferte van Rauwers 

- Prijsofferte van Delpac International 

 

4. Aankoop 16 vaste PC's. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, inzonderheid artikel 43; 

- de raamovereenkomst ICT 2019-2024 van de stad Brugge; 

- de beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 8; 

 

Beschrijving: 

De politiezone Vlas wenst te investeren in de aankoop van 16 vaste pc’s voor gebruik binnen de verschillende 

afdelingen van de zone. Jaarlijks worden een aantal pc’s vervangen. Door de lange levertermijnen die 

momenteel gelden werden er reeds 40 vaste pc’s aangekocht die een langere levertermijn hebben. Deze 16 

vaste pc’s zijn op voorraad en kunnen na goedkeuring door de politieraad onmiddellijk geleverd worden. 

De politiezones kunnen aansluiten bij raamovereenkomsten waardoor geen eigen bestekken of 

aanbestedingen dienen opgemaakt te worden. 

De raamovereenkomst ICT van de stad Brugge Perceel 1, hardware werd toegewezen aan de firma : 

RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen.  
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De zone ontving een offerte van RealDolmen voor de aankoop van 16 vaste PC’s voor de prijs van  

10.886,32 EUR (incl. BTW). De technische eigenschappen zijn opgenomen in de bijlage. 

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/742-53 begroting 2022. 

Beslissing:  

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 16 vaste PC’s via de raamovereenkomst ICT 2019-

2024 van de stad Brugge;  

Budget: 

10.886,32 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting 2022  - begrotingsartikel 330/742-53 

Bijlage: 

- Offerte Real Dolmen. 

 

 

5. Aankoop van een dienstvoertuig voor Tares. Vaststellen voorwaarden en bepalen gunningswijze. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42§1.1°a); 
- de beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 9; 
 

Beschrijving: 

De PZ VLAS beschikt sinds 1 januari 2022 over een officieel erkend en gebrevetteerd lokaal bijzonder 

bijstandsteam GPI81 conform de omzendbrief GPI81 van 21 juli 2014. Het TARES-team (zoals het team heet) 

bestaat uit 10 FTE’s en ressorteert in het organigram onder de afdeling REG (Recherche en Gerechtelijke 

steun). Het TARES-team heeft 4 prioritaire opdrachten : 

- Bijstandsfunctie als SRT (Snel Respons Team) voor de reguliere interventieploegen op het terrein. 
Het TARES-team wordt in bijstand gestuurd bij elke interventie waarbij er een potentieel risico/gevaar is voor   
de aantasting van de fysieke integriteit van burgers en/of collega’s en/of waaraan een bepaald (bijzonder)     
risico gekoppeld is. 
 
- Werken op prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan, aanpak van drugscriminaliteit en druggerelateerde 

overlast, woninginbraken en bestuurlijke handhaving, aanpak van overlastfenomenen die de openbare 
veiligheid in het gedrang brengen. 

 
- Korpsbrede bijstandsfunctie conform de omzendbrief GPI 81 

 Vormen van noodploeg bij Fort Chabrol en Gijzelingen 

 Tussenkomsten bij verschansingen waarbij één of meerdere personen zich weigeren over 
te geven aan de politiediensten 

 Arrestaties met een verhoogd (bijzonder) risico 

 Uitvoeren van versterkte huiszoekingen 

 Tussenkomsten in beperkte ruimtes (celprocedure) 

 Bewaking + overbrenging gevangenen cat. 2 

 Bescherming van transporten met een bijzonder risico 

 Controles van gevaarlijke personen 

 Onderscheppen van voertuigen met het oog op arestatie 

 Nabije bescherming van VIP’s 
 

- Training en opleiding 
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Bij de uitvoering van hun opdrachten wordt het TARES-team dus in hoofdzaak ingezet als bijstandsploeg bij 

incidenten met een verhoogd/bijzonder risico teneinde verwondingen bij collega’s/burgers en finaal ook 

verdachten tot een minimum te beperken door het toepassen van bijzondere technieken en de inzet van 

bijzondere middelen cfr de omzendbrief GPI81.  

PZ VLAS wenst voor het Tares team te investeren in de aankoop van een nieuw dienstvoertuig. De voertuigen 

die momenteel ter beschikking zijn voor het Tares team blijken niet afdoend te zijn met regelmatig schade aan 

de voertuigen tot gevolg. PZ GENT die al enkele jaren een GPI 81 team heeft deed een uitgebreide functionele 

analyse naar voertuigen die geschikt kunnen zijn voor dergelijk team. Het voertuig moet voldoen aan de eisen 

vermeld in het bestek ik bijlage. 

Overeenkomstig de beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 9, zal onder voorbehoud van 

goedkeuring door de politieraad het bestek in bijlage gestuurd worden naar volgende firma’s : 

- D’ieteren, Maliestraat 50, 1050 Brussel 

- BMW Group Belux,  Industriepark 16 te 2880 Bornem.  

- VOLVO Smalleheerweg 31, te 9041 Gent 

 
Het geraamd bedrag is 65.000 Euro (incl BTW) 
De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/743-98 (2022) 

 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van een dienstvoertuig voor Tares zoals beschreven in 
het bijgevoegd bestek; 

- om in te stemmen om deze opdracht te plaatsen via een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking conform de wet van 17 juni 2016; 

 
Budget: 
 
65.000 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting - 2022 - begrotingsartikel 330/743-98 

Bijlage:  

- Bestek 3P – aankoop dienstvoertuig TARES. 

 

6. Aankoop van 11 plate carriers. Instemmen. 

Referenties: 

- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92; 
- de beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 10; 
 

Beschrijving: 

PZ VLAS wenst te investeren in de aankoop van 11 plate carriers voor zijn GPI 81 team. Plate carriers zijn in 

feite tactische overgooiers waarin de ballistische platen ingebracht worden. Deze worden standaard 

meegenomen tijdens elke SRT-dienst (dienst van het snel response team). Bij tussenkomsten waarbij mogelijks 

sprake is van vuurwapens worden deze bovenop de reguliere kogelwerende platen gedragen. Voor geplande 

tussenkomsten GPI 81 behoren de plate carriers met de level 3+ platen tot de standaard uitrusting. 

Er werden vier leveranciers verzocht een offerte over te maken voor 11 plate carriers, de technische 

specificaties waaraan deze moeten voldoen staan volledig beschreven in de offertevraag : 
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- COBBS Stationsstraat 20 te 2860 St-Katelijne-Waver 
- BMP Koningstraat 37 te 3970 Leopoldsburg 
- SIOEN Fabriekstraat 23 te 8850 Ardooie 
- AMBASSADOR ARMS Regentiestraat 73 te 9100 Sint-Niklaas 

 
PZ VLAS ontving slechts van één leverancier een offerte voor 11 plate carriers  

- COBBS Stationsstraat 20 te 2860 St-Katelijne-Waver : 6.612,41 EUR (incl. BTW) 
 

Besluit 

De firma COBBS is de enige die ingegaan is op de offerte aanvraag. Ze bieden de plate carrier aan die voldoet 

aan de gevraagde technische specificaties. 

Totaalprijs voor 11 plate carriers: 6.612,41 EUR (incl. BTW)  

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/744-51 (2022) 
 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de aankoop en levering van 11 plate carriers door de firma COBBS 
Stationsstraat 20 te 2860 St-Katelijne-Waver volgens hun prijsofferte. 

 

Budget: 

6.612,41 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting  2022  - begrotingsartikel 330/744-51 

Bijlage:  

- Offerte aanvraag met technische specificaties 

- Prijsofferte van COBBS  

 

 

7. Renovatiewerken politiepost Kuurne - aanstellen architect. Instemmen. 

Referenties: 

- de beslissing van de politieraad van 28 juni 2021, punt 7; 
- de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 92; 
- de beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 6; 
 

Beschrijving: 

In 2021 werd de politiepost Kuurne Weggevoerdenplein 1/01 te 8520 Kuurne aangekocht door PZ VLAS. Het 

gebouw is ruim 20 jaar oud waardoor een aantal renovaties nodig zijn.  

PZ VLAS wenst in eerste instantie hiervoor een architect aan te stellen die volgende taken zal uitvoeren: 

- opstellen van een toelichtingsnota in verband met de aanpak van de werken : hoe zal de politiepost 

het uitzicht krijgen van een politiekantoor waarbij de uitstraling in de lijn ligt van het hoofdkantoor in 

de Minister De Taeyelaan 9 te 8500 Kortrijk. 

- opmaak en indienen omgevingsvergunning volgens noodzaak 

- stabiliteitsstudie en studie van de technieken waar nodig. 
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- opmaak globaal bestek, meetstaat van de uit te voeren werken. 

- controle op de uitvoering, veiligheidscoördinatie 

Het totale budget voor de werken bedraagt 160.000 EUR (incl BTW), inclusief ereloon van de architect dat 

geraamd wordt op maximaal 10 % van het totale budget. 

Volgende renovatiewerken dienen in dalende volgorde van belangrijkheid aangepakt te worden: 

- Uitzicht buitengevel de look van een politiekantoor geven 

- Geluidwerend maken van aangiften kantoor 

- Maatregelen om de temperatuur onder controle te houden  

- Keukenblok vernieuwen met vaatwasser en grotere frigo 

- Vernieuwen sanitair (douches en toiletten) 

- Badgesysteem om deuren te openen tussen glazen deur en onthaal en kantoor, deur tussen onthaal 

en aangiften kantoor en achterdeur 

- Verlichting 

- Droogruimte 

- Echo wegwerken in onthaal en vergaderzaal 

- Schilderwerken 

Eens de zone een zicht heeft op de renovatiewerken die moeten gebeuren zal hiervoor een aanbesteding 

worden uitgeschreven. 

Overeenkomstig de beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 9, zal onder voorbehoud van 

goedkeuring door de politieraad de PZ VLAS volgende architectenkantoren een offertevraag toesturen : 

- Markland architecten Nelson Mandelaplein 2A te 8500 Kortrijk 

- DDM architectuur Halenplein 8 te 8500 Kortrijk 

- Goedefroo en Goedefroo architecten Ooigemstraat 2A te 8710 Wielsbeke 

De uitgave kan vergoed worden met de kredieten voorzien op art. 330/723-51 Politiebegroting 2021. 
 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de renovatie van de politiepost Kuurne en het aanstellen van een architect 
voor de renovatie van de politiepost Kuurne; 

 

Budget: 

Totaal geraamd bedrag renovatiewerken lokale politiepost Kuurne (incl. aanstellen architect) : 160.000 EUR 

(incl. BTW) 

Geraamd bedrag aanstellen architect: 16.000 EUR (incl. BTW) 

Politiebegroting 2021 -  begrotingsartikel 330/723-51 

 

8. Agenda en agendapunten algemene vergadering TMVS. Instemmen. 

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

- De beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 16; 

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 21 juni 2022 , 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 
jaarvergadering TMVS dv van 21 juni 2022 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. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Actualisering presentievergoeding  

8. Statutaire benoemingen 

9. Aanstelling commissaris 

Varia 

Artikel 2. De politieraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op 

om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering 

van TMVS dv vastgesteld op 21 juni 2022, 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 jaarvergadering. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

 hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

 hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 20220621AVTMVS@farys.be 

gestuurd worden. 

 

9. Wijziging huishoudelijk reglement politieraad. Instemmen. 

Referenties: 

mailto:20220621AVTMVS@farys.be


10 

Toelichtingsnota zitting politieraad 25 april 2022 

- de beslissing van de politieraad van 25 februari 2019, punt 4; 

- het artikel 33 §3 van het huishoudelijk reglement van de politieraad van de politiezone VLAS; 

- de beslissing van het politiecollege van 8 april 2022, punt 13; 

Beschrijving: 

In de zitting van de politieraad van 25 februari 2019, punt 4, werd het huishoudelijk reglement voor de 

politieraad goedgekeurd. 

Het artikel 33, §3, stipuleert het volgende: 

‘Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem 

aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de in voorgaand lid 

bedoelde dossiers. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen 

ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop 

van de procedure.’ 

 

De dossiers die momenteel voorgelegd worden aan de politieraad zijn steeds meer complex. Om goed 

gedocumenteerd een antwoord te kunnen bieden op de vragen inzake de technische dossiers die aan bod 

komen tijdens de politieraad wordt vanuit het politiecollege voorgesteld om het artikel 33, §3 aan te passen. 

Na overleg met de fractieleiders op 28 maart 2022 wordt vanuit het politiecollege voorgesteld om het artikel 

33 § 3 van het huishoudelijk reglement van de politieraad als volgt te wijzigen: 

“Aan de raadsleden moet, op hun tijdig ingediend verzoek, door de korpschef of de door hem aangewezen 

personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over alle dossiers die aan bod komen op de agenda van 

de politieraad. De vragen dienen uiterlijk drie werkdagen vóór de raadszitting schriftelijk te worden bezorgd aan 

de voorzitter en een kopie aan de secretaris. 

Op de hierboven vermelde technische vragen zal een schriftelijk antwoord (per e-mail) geformuleerd worden 

tegen uiterlijk één werkdag vóór de raadszitting. 

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke 

gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.” 

Beslissing: 

- om in te stemmen met de wijziging van artikel 33 §3 van het huishoudelijk reglement van de 

politieraad als volgt: 

“Aan de raadsleden moet, op hun tijdig ingediend verzoek, door de korpschef of de door hem aangewezen 

personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over alle dossiers die aan bod komen op de agenda van 

de politieraad. De vragen dienen uiterlijk drie werkdagen vóór de raadszitting schriftelijk te worden bezorgd aan 

de voorzitter en een kopie aan de secretaris. 

Op de hierboven vermelde technische vragen zal een schriftelijk antwoord (per e-mail) geformuleerd worden 

tegen uiterlijk één werkdag vóór de raadszitting. 

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke 

gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.” 

 

10. Mondelinge vragen. 
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Toelichtingsnota zitting politieraad 25 april 2022 

Besloten zitting 

11. Aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering TMVS. Insemmen. 

 

12. Aanvraag schadeloosstelling beroepsziekte. Definitieve beslissing. 

 

13. Personeelsleden aangeduid in mobiliteitscyclus 2022/01. Kennisgeving. 

 

14. Burgerlijke partijstelling door PZ VLAS. Instemmen. 

 

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

weddegedeelte. 

 

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

extra-wettelijk weddegedeelte. 

 

17. Opruststelling van een eerste inspecteur van politie. Instemmen. 

 

18. Op rust stelling van een CALog- personeelslid. Instemmen. 

 

19. Einde tewerkstelling politiezone VLAS. Kennisgeving. 

 

 

Volgende zitting politieraad: maandag 27 juni 2022 om 19u. 


