26 november 2013 - politiebegroting
Meneer de voorzitter,
Beste leden van het College,
Ik ga namens mijn fractie een aantal zaken omtrent de voorliggende
politiebegroting bespreken.
Ten eerste, omtrent de gebouwen.
Het afgelopen anderhalve jaar opende zowel het nieuwe
dienstencentrum Daverlo als het nieuwe politiehuis. Het is positief dat de
stad investeerde in nieuwe en moderne accommodatie voor de
politiediensten. Echter werden we de afgelopen maanden vaak
aangesproken over de kwaliteit van de gebouwen en de
omstandigheden waarin de infrastructuur zich na amper enkele maanden
bevindt.
Ten eerste is er in het politiehuis sprake van onder andere een fluitende
wind die via de liftschachten onophoudelijk fluit in delen van het gebouw.
Het geluid kan enkel gestopt worden wanneer de liftdeuren open staan.
Inventieve leden van het korps plaatsten daarom een stoel diagonaal
tussen de liftdeuren. Het blijkt het enige te zijn dat helpt.
Ook op vlak van verwarming of verkoeling, afhankelijk van het seizoen,
zijn er nog verschillende problemen. Temperaturen verschillen overal in
het gebouw. Het is er warm boven en koud beneden. Het is warmer in de
week en kouder in het weekend. De luchtvochtigheid, gemeten op
verschillende apparaten, is overal slechts tussen de 30 en de 40. De
norm is 40 tot 60. Hieruit ontstaan veel klachten van droge ogen,
hoofdpijn, vermoeidheid, enzovoort. Verder zijn er klachten van water in
de garage en zelfs tot in de wapenkamer.
De vraag is dan ook: Wordt hieraan iets gedaan? Werd de aannemer
hierover aangesproken en zullen de nodige correcties of herstellingen
uitgevoerd worden voor de definitieve oplevering?
De brandveiligheid is eveneens problematisch, zoals al eerder
aangehaald in deze raad door college Lagrou. Er is nog steeds geen
intern noodplan. Dat moest er eigenlijk al zijn vooraleer het gebouw in

dienst werd genomen. Er zijn ook nog geen brandoefeningen geweest.
Er zouden problemen zijn met het hekken dat rond het gebouw hangt.
Vormt dit een gevaar voor evacuatie of benadering door de brandweer?
Is het gebouw voldoende bereikbaar voor de brandweer om te blussen
en te evacueren? Zo zijn er ook werkruimtes rond de centrale garage,
wat wettelijk verboden is. De brandweer zou vorige week een overleg
hebben gehad in Brussel. Is daar nieuws over?
Hoe zit het trouwens met de zonnepanelen op het dak? Zijn deze
ondertussen aangesloten? Het is absoluut aangewezen de dag van
vandaag ‘groene’ gebouwen te zetten maar dan moet je natuurlijk wel de
panelen laten werken. Hoeveel heeft het niet-functioneren van de
zonnepanelen al aan extra energiekosten gekost en kan dat
gerecupereerd worden?
Groot was ook onze verbazing overigens om tijdens het berek te
vernemen dat voor ruim 400.000 euro de gebouwen aan de Coiseaukaai
opnieuw geïnstalleerd worden om daar de diensten uit onder andere
Sint-Pieters in onder te brengen. Het is toch bijzonder vreemd en
problematisch dat binnen het jaar na de ingebruikname van het nieuwe,
centrale politiehuis aan de overkant van de straat een oud en tot de
draad versleten gebouw die nota bene als argument voor de komst van
het nieuwe gebouw diende, opnieuw ingericht wordt om er
politiediensten in onder te brengen. We nemen dan dus ook aan dat de
lang geleden geopperde piste om op het Tempelhof een politiebureel te
creëren, die dan samen met de hoeve De Grendel de 2 antennes in deze
buurt zal vormen, nu definitief verlaten is.
Ook in dat andere splinternieuwe gebouw op Daverlo zouden de
werkomstandigheden voor de medewerkers niet optimaal zijn. “Dezelfde
problemen maar nog erger dan in het Politiehuis” zo kreeg ik te horen. Er
zijn problemen door het ontbreken van zonnewering waardoor in de
zomer de temperaturen ondraaglijk worden. Momenteel zitten ze daar
met een elektrisch straalkacheltje zich op te warmen. De timing van het
voorliggen van deze politiebegroting is ideaal want er worden deze week
rondgangen in de verschillende gebouwen georganiseerd. Ook hier was
het oordeel van de meter unaniem: veel te warm en veel te droog. Met

alle gevolgen voor het personeel van dien. Het ACV voerde hier deze
zomer nog actie over.
Het is enorm positief, ik nam er zelf al aan deel, dat de Stad via de
preventiedienst infoavonden omtrent inbraakpreventie organiseert. Maar
misschien moeten de mensen van de preventiedienst eens langsgaan in
het nieuwe kantoor Assebroek. Volgens het welgeoefende oog van de
agenten daar is het door een fout in het plaatsen van het inbraakwerend
slot in de toegangsdeur van de dienstingang voor een doorsnee
inbreker, en er zijn er helaas heel wat op pad, een koud kunstje om zich
binnen de minuut toegang te verschaffen.
In dit verhaal is het misschien een detail, maar de afvoer van de
herentoiletten is verstopt zodat het personeel de toiletten van de
bibliotheek dient te gebruiken.
In Sint-Kruis zijn meer dan de helft van de lichtpunten defect. Half
verduisterde lokalen zijn het gevolg. In een lokaal ligt de bedrading van
de aanwezige server helemaal los onder een bureel, dit terwijl er al een
jaar een speciaal aangekochte serverkast aanwezig is. Deze kast,
waarvan de kostprijs zo’n slordige 3000 euro is, werd uiteindelijk aan de
deur van de conciërge geplaatst omdat ze toch maar in de weg staat.
Ook hier zijn er problemen met de zonnewering en met wisselende
temperaturen.
Onze fractie vraagt met aandrang al deze problemen snel en kordaat
aan te pakken. Onze politiemensen verdienen comfortabele bureau’s en
lokalen.
Ten tweede, omtrent de werkkledij van de politiemensen. Sinds het laffe
neerschieten van de agente Kitty van Nieuwenhuyzen in 2007 is er een
versterkte vraag naar beschermende kledij vanuit de korpsen. Dit jaar
vroegen de vakbonden bij de Brugse Politie nieuwe kogelwerende
vesten voor mensen die er nog geen hebben alsook naar meswerende
handschoenen. Zeker voor wat betreft de handschoenen steunen wij
deze vraag. De problematiek van de nachtelijke overlast en vechtpartijen
is bekend. Het getuigt van respect en verantwoordelijkheid onze
politiemensen niet binnen te sturen in een onrustig café waar er uiteraard
glas en potentieel ook messen aanwezig zijn.

Vervolgens, de camera's
Betreffende de installatie van nieuwe camera's in de binnenstad wens ik
te vernemen aan welke locaties gedacht wordt. In het verleden werd
onder andere het nachtelijke vandalisme op het Simon Stevinplein
aangehaald om te pleiten voor extra camera's. Essentieel hierbij voor
ons is dat het hier eveneens om zogenaamde slimme camera's gaat die
automatisch bepaalde privé gegevens filteren en dat er met de
verzamelde gegevens erg zorgvuldig wordt omgegaan
Dan, betreffende de leeftijdspiramide die ook binnen de lokale politie
sterk wijzigt. Door de leeftijd en/of afwezigheid door ziekte kunnen niet
alle politiemensen steeds operationeel worden ingezet. Een
uitvoeringsbesluit om hen om te zetten naar het CALOG-statuut is er
(nog) niet. Deze mensen hebben dus nood aan een bureaufunctie. Het is
dus absoluut noodzakelijk dat er gewaakt wordt over een goed
evenwicht en dat jongere agenten niet meteen in bureaufuncties
toegewezen worden.
Dan, heel belangrijk, de wijkagenten. Zij zijn essentieel in het uitvoeren
van het voornemen om een echte buurtwerking op poten te stellen. Bij
uitstek bieden ze een luisterend oor. Hun rol op het vlak van informatie
kan ook niet ontkend worden. Onder andere tijdens de inbrakenplaag te
Koolkerke van eind vorig jaar - begin dit jaar, kon ik opnieuw vaststellen
hoe belangrijk de functie is op het vlak van informatieoverdracht en
imagovorming. Het ondertussen al in Kortrijk uitgevoerde actieplan om
de wijkagenten een werkgsm te verschaffen en het nummer hiervan te
verspreiden onder de bevolking verdient ook in Brugge navolging. Het
gaat hier uiteraard om een gsm die tijdens de dienst gebruikt wordt en na
de uren niet hoeft operationeel te zijn.
In de begroting staan nog 2 bizarre zaken: de tweetaligheid en
meertaligheidspremie, dit voor een goeie 6000 euro samen. Volgens
mijn informatie konden de Brugse politiemensen geen aanspraak maken
op deze premie in het verleden? Verandert dit? Of is het verwerven van

een dergelijke premie enkel mogelijk vanaf een bepaalde graad? Indien
dit laatste het geval is, wil ik hier toch het pleidooi houden om deze
premie voor iedereen mogelijk te maken. Het zijn immers de
politiemensen die dag in dag uit op straat en in de stad zijn die hun
talenkennis moeten gebruiken bij contacten met de bevolking en met
toeristen.
Tot slot, met betrekking tot de vele events en de aankomende winter
winkel dagen. Vanaf volgende week wordt de binnenstad in het
weekend, dus voor 8 dagen, volledig afgesloten. Dit is nieuw. Om een
dergelijke operatie uit te voeren en dit aangepaste verkeersplan te
handhaven is een enorme inzet van de politie nodig. Werd met dit,
alsook met het groeiend aantal evenementen van de laatste jaren,
rekening gehouden in deze maatregel? Zo ja, hoeveel meer werd
hiervoor uitgetrokken? Heeft dit ook gevolgen voor het
personeelsbestand, wetende dat we net de KUL-norm halen op het vlak
van personeel en voor het CALOG personeel zwaar onder de norm
zitten.
Bedankt voor uw antwoorden.

