
 

Brugge,  2/5/2017 

 

Gemeenteraad Brugge  dd. 2/5/2017 

Agendapunt 5  : De politiejaarrekening 2016 -  ook financieel sterk 

in moeilijke tijden !   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vanuit onze N-VA fractie wensen we vooreerst een welgemeend dank-u-wel te 

zeggen aan de korpschef Dirk Van Nuffel en zijn 439 manschappen voor de 

dagdagelijkse, professionele inzet om onze geliefde stad veilig en leefbaar te 

houden.   Dit is vandaag geen vanzelfsprekendheid meer, maar een niet te 

onderschatten missie  op het terrein, in het belang van onze bevolking.  

Veiligheid is meer dan ooit een basisrecht van iedere burger, ook in onze stad.  

Met stip een prioritaire doelstelling in onze stad !  Dank u wel beste 

politiemensen !  

Ook financieel heeft onze politie het in 2016 niet slecht gedaan.  In moeilijke 

omstandigheden werd een positief resultaat geboekt van ongeveer iets meer 

dan 1 miljoen €, weliswaar minder dan het zeer fraaie resultaat van 2015, waar 

nog meer dan 4 miljoen € begrotingsresultaat werd geboekt. 

Nochtans legt onze politie – zeker langs uitgavenzijde – goede cijfers voor.  De 

uitgaven, aanvankelijk begroot op 41,47 miljoen €, werden beperkt tot slechts 

37,71 miljoen €, zijnde een niet-uitgave van bijna 10 %.   Dat is wel opmerkelijk 

en wijst er op dat er zeer strikt op de uitgaven gelet werd.   De gerealiseerde 

ontvangsten liggen in de lijn met de gebudgetteerde inkomsten.    Lagen de 

begrote uitgaven in de lijn met de effectieve uitgaven, dan was er een 

begrotingstekort van bijna 3 miljoen € … een heel ander verhaal dus.    

De stadsdotatie wordt in 2017 opgetrokken met 1,25 miljoen € tot 27,75 miljoen 

€, maar we wensen toch onze vraag te herhalen of dit wel voldoende is …  want 

de uitgaven van de politie stijgen duidelijk sneller dan de stadsdotatie.  In de 



periode van 2002 tot 2017 steeg de stadsdotatie met 73 %, de uitgaven stegen 

met 90 %.     Dit is dus o.i. op termijn onhoudbaar, tenzij men de prioritaire 

doelstelling nr. 17 (veiligheid) niet meer als prioritair wenst te beschouwen.   We 

stellen wel vast dat de uitgaven voor deze prioritaire doelstelling in de 

budgettering van 2017/2018/2019 iets hoger liggen dan in de voorbije jaren.  

Gelet op de actuele maatschappelijke uitdagingen, lijkt ons dit wel een evidentie.  

Veiligheid is, vroeger en nu, de eerste taak van de overheid.  Het is onze 

politieke plicht om te blijven investeren in onze politiemensen en 

politiemiddelen.     We denken aan het aanschaffen van nieuwe technologie, het 

beter bewapenen en beschermen van onze mensen, meer digitalisering, en zo 

meer … N-VA Brugge is tevreden met de beslissing in 2016 om te investeren in 

een camera’s met nummerplaatherkenning.   Binnen 3 jaar zal een cameraschild 

met minstens 15 ANPR-camera’s langs alle invalswegen het Brugse grondgebied 

afschermen, politietoezicht verbeteren en ook het opsporingsonderzoek naar 

gepleegde feiten efficiënter maken.  We maken ons wel zorgen dat  reguliere, 

belangrijke taken van onze politiemensen (ik denk aan de wijkfunctie of de 

verkeerszorg) niet meer zouden kunnen, omwille van budgettaire redenen ….    

Immers, de vele overuren spreken o.i. voor zich.   We vragen ons ook luidop af 

of er wel genoeg bijstand gevraagd wordt bij de federale overheid, om het hoofd 

te bieden aan b.v. de problematiek van de transmigranten in Zeebrugge.   Want 

zeer recent verklaarde minister Jan Jambon in een publieke meeting in het 

Brugse dat er vanuit de stad Brugge geen vraag gesteld werd tot bijkomende 

ondersteuning.        

We herhalen zeer graag ons oprecht dankwoord aan het voltallige politiekorps 

voor hun blijvende inzet ten dienste van onze bevolking.  

 

Vriendelijke groeten, 

Geert Van Tieghem 
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