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Nav DOTATIE AAN POLITIEZONE VLAS 

 

Vanavond beslist de Gemeenteraad over de dotatie aan Politiezone Vlas voor 2019. 

Daarin een groeivoet van 2%. 

 

De Politiezone zal dit dan ook sterk nodig hebben maar zal dit volstaan op termijn ? 

 

- 85% van de uitgaven van de Poltiezone bestaat uit Personeelskredieten – en deze zijn net als elders 

weer met 2% index gestegen. 

-Daarnaast tornt de politiebegroting nu ook een schuld van intussen 37.500.000€  voor het nieuwe 

politiegebouw; waar de schuld begin deze legislatuur 0€ bedroeg. 

 

 

1. Reeds jarenlang bespaard op personeel tvv een gebouw 

Om de grote schuld te kunnen betalen werd de laatste jaren fors bespaard op personeel. 

Zo bedroeg het personeelsequipe de voorbije jaren nooit meer dan 251 personeelsleden. 

(De Korpschef vertelde dat er op een bepaald moment deze legislatuur zelfs maar 221 

personeelsleden waren (!))  

Nochtans is 261 de afgesproken norm. 

Na reactie van de vakbonden dat de maat meer dan vol was de voorbije jaren kwam het 

politiecollege met de vakbonden overeen om een contingent van 251 personeelsleden in te vullen. 

 

Het college houdt zich echter niet aan deze afspraak, want in de praktijk vernamen we echter dat dit 

nog altijd niet het geval is.   

Recurrent zijn ongeveer 8 mensen tekort om aan deze belofte te voldoen.    

 

Dit komt natuurlijk heel goed van pas om toch maar financieel rond te kunnen komen en de hoge 

schuld te kunnen ophoesten. 

Met andere woorden : besparen op veiligheid om het bijzonder dure gebouw te betalen. 

 

CD&V vraagt met aandrang niet langer te besparen op veiligheid en dus om het beloofde 

contingent op korte termijn helemaal in te vullen. 

 

2. Tekort op eigen dienstjaar van -1.758.726€ 

Dit betekent dat in 2019 wordt begroot dat er 1.758.726€ minder inkomsten zullen zijn dan 

uitgaven. 

(dat zal in de praktijk wel wat minder zijn omdat de Rekening altijd beter uitvalt dan de Begroting, 

maar)  Het valt niet te ontkennen dat het ‘tekort op eigen dienstjaar’ jaar na jaar groter wordt. 

 

Voor 2019 zo groot zelfs dat dit betekent dat men +- 7% minder inkomsten dan uitgaven begroot. 

Als we dit zouden toepassen op de Gemeenteraad (Budget : punt10) , dan zou dit betekenen dat wij 

vanavond akkoord zouden moeten gaan met een begrotingstekort van -8.680.000€ (7% van 124 mio 

uitgaven budget Kortrijk 2019 = 8.680.000€) 

 



Een raadslid moet zich dan afvragen : Mocht dit voorliggen in de Gemeenteraad : Zouden wij dit dan 

goedkeuren ?   Ik denk het niet. 

Nochtans, dit is wat wél in de Politieraad gebeurde door de partijen van deze coalitie.   De 

polieraadsleden van CD&V en Groen hebben zich onthouden. 

 

Zou iemand het thuis een goed idee vinden om elk jaar 7% meer uit te geven dan er binnenkomt ? 

En neen, het gaat hier niet om eenmalige uitgaven, maar jaarlijks terugkerende. 

 

Hoe zit het dan wel met de investeringen ? 

 

3. Buitengewoon reservefonds Poliezone slinkt weg. 

De Politiezone dient uiteraard ook elk jaar te investeren in bvb IT aankopen, beveiligingsmateriaal of 

voertuigen.   

Niets mis mee; is zeker nodig.  CD&V steunt dan ook deze voorgestelde investeringen. 

 

Echter weet dat in het begrotingstekort van -1.758.726€ in 2019 zelfs nog 200.000€ wordt gebruikt 

uit het Buitengewoon Reservefonds om de investeringen te kunnen betalen. 

 

Dit zal men niet lang meer kunnen aanhouden want er schiet niet veel meer over van dit 

Reservefonds.   

Dat dit Reservefonds wordt gebruikt vinden we logisch; maar dit betekent ook dat eenmaal dit 

Reservefonds op is ook volop zal moeten worden geleend voor buitengewone investeringen. 

Opnieuw : belangrijke financiële info voor de toekomst. 

 

 

SAMENVATTING 

 

CD&V maakt zich dan ook zorgen in de financiële gezondheid van de Politie de komende jaren. 

Als de Politiezone tekort heeft , dan zullen de betrokken gemeentes moeten bijpassen.  Kortrijk 

heeft hierin een aandeel van 80%. 

 

Wij vragen dan ook dat hiermee correct rekening  wordt gehouden in de opmaak van de 

Meerjarenplanning Stad Kortrijk. 

 

 

 

 


