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Vandaag bijten we de spits af met de politiebegroting van de stad anno 2016.    In de eerste plaats 

wensen wij  vanuit onze N-VA fractie een welgemeende dank-u-wel te richten aan de korpschef Dirk 

Van Nuffel en zijn 444 manschappen voor de dagdagelijkse, professionele inzet om onze geliefde stad 

veilig en leefbaar te houden.   Meer dan ooit is veiligheid een fundamenteel basisrecht van iedere 

burger;  het is trouwens ook 1 van onze 17 prioritaire beleidsdoelstellingen.   Dank u wel, beste 

politiemensen, om deze missie waar te maken !  

De politiebegroting anno 2016 staat nu op de menukaart.  En het moet gezegd : de politie  zal er 

wellicht terug in slagen om een mooi begrotingsresultaat m.b.t. 2015 neer te zetten van bijna 2 

miljoen €., weliswaar wel een halvering van het begrotingsresultaat van het jaar 2014.   (3,75 miljoen 

€)  

Wat leren we nog uit de stukken ?    Het is noodzakelijk – lezen we ---  om de stadsdotatie terug te 

verhogen met 1,25 miljoen euro tot 26,50 miljoen €.   (= 2/3 van het budget)  En jawel, …   eigenlijk is 

dat relatief weinig gelet op volgende 3 redenen : 

 De duidelijk lagere prognose van het te verwachten resultaat 2015  (minder dan 2 miljoen 

i.p.v. de 3,75 miljoen €) 

 Verhoging van werkingsuitgaven, onwaarden en leningslasten (+ 320.000 €)  

 de stadsdotatie van de politie van 2002 tot 2016 steeg van 16 miljoen naar 26,5 miljoen €, 

zijnde een stijging van 65%.  De uitgaven van de politie stegen in dezelfde periode van 22,50 

miljoen € tot 41,30 miljoen €, zijnde een stijging met 83 % !     

Gelukkig hebben we nog de indexsprong, een meevaller  (ook voor de stad trouwens), wat de 

loonlasten drukt met ongeveer 600.000 € op jaarbasis.  

Gelet op de zeer belangrijke, actuele uitdagingen in onze maatschappij  (cfr.  het aspect veiligheid)  

en de bijkomende, stijgende opdrachten  (bij evenementen, acties,  opvang asielzoekers, …. op Brugs 

grondgebied) is het de essentiële taak en plicht van het stadsbestuur om de politie van de  

noodzakelijke middelen te blijven voorzien.   Het beleid moet ook meer zicht krijgen op de 

draagkracht van de huidige politiebegrotingsnormen om een gemeenschapsgerichte politiewerking 

mogelijk te maken.   (b.v. wat kost een evenement aan de politie ?)   Het is dan ook van groot belang 

dat de invulling van het bestaande operationele personeelskader verder gezet wordt, teneinde 

minstens minimale invulling te kunnen garanderen.    En dat er een onderbezetting was, bewijst m.i. 



de stijging van de kost van de overuren tot bijna 1 miljoen €  …   (+ 26 % in vgl met 2014)   Dit wijst 

natuurlijk ook op de grote flexibiliteit en werkkracht van onze politiemensen.   (cfr. weekenduren – 

loonkoststijging met 9 % - 2,1 miljoen €)   

We  besluiten dus met een hartelijk dank-je-wel aan alle politiemensen en hopen dan ook dat het 

stadsbestuur de prioritaire veiligheidsdoelstelling zeer ter harte neemt, niet alleen in woorden, maar 

ook in daden, ten dienste van onze Brugse bevolking.  
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