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Politie Regio Turnhout 
 

 
NOTULEN VAN DE POLITIERAAD 

 
Zitting van dinsdag 9 november 2021 om 19.30 uur 

via Teams 
 
 
Aanwezig:  
Burgemeesters: 
Paul Van Miert, Bart Craane, Ward Kennes, Marleen Peeters, Bob Coppens, Gilles Bultinck 
Politieraadsleden: 
 Baarle-Hertog: Jeroen Raeijmaekers 
 Beerse: Dirk Proost, Nancy Snels   
 Kasterlee: Rita Thijs, Jeroen Van de Water, Marleen Verbeek 
 Lille: Marc Daems, Tinne Peeters 
 Oud-Turnhout: Jos Vinckx, Liesbet Dierckx 
 Turnhout: Annemie Der Kinderen, Eddy Grooten, Paul Moelans, Kurt Persegael, Pauline Ceusters, Jan 

Van Otten, Bart Voordeckers en Eric Vos 
 Vosselaar: Jan Swinnen, Eddy De Houwer 

HCP Roger Leys, korpschef 
Inge Obbels, secretaris 
 
Verontschuldigd: Frans De Bont, Bart Vermeire, Lorenz Vloemans, Ben Bols 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Besluit voorzitter beperking openbaarheid politieraad 

De voorzitter van de politieraad; 
 
Overwegende dat het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform art. 25/6 van de 
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 
(WGP), in de huidige omstandigheden, met name het COVID 19 – virus en de strijd tegen de verdere 
verspreiding ervan in de federale fase van het crisisbeheer, bezwaarlijk kan worden nageleefd; 
 
Gelet op de verplichting om de regels van “social distancing” extensief toe te passen en de aanbeveling om 
vergaderingen online te laten doorgaan; 
 
Gelet op art. 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP) dat de voorzitter van de politieraad belast met de handhaving van de orde 
tijdens de vergadering; 
 
BESLUIT 
 
De zitting van de politieraad zal doorgaan zonder aanwezigheid van publiek of pers, onverminderd het beginsel 
van openbaarheid van de zitting conform art. 25/6 WGP. 
Na afloop van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid voor het publiek en de pers. 
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2. Welkomstwoord van korpschef Marleen Hellemans 
 

Onze nieuwe korpschef, Marleen Hellemans, stelt zich kort voor.  Zij is een andere korpschef dan haar 
voorganger Roger Leys, geen betere of slechtere, maar andere. Marleen Hellemans wil een waardige opvolger 
zijn maar zal andere accenten leggen.  Zij wil graag de focus leggen op dienstbaarheid.  Dienstbaarheid naar de 
burger toe maar ook met een grote interne focus, een focus op welzijn op het werk en aandacht voor het 
personeel.  Het is haar bedoeling om het korps naar 2030 te leiden.  Het moet een fysiek wendbaar korps worden 
waarmee we kort op de bal kunnen spelen en de uitdagingen van de toekomst snel kunnen aanpakken.  Zij wil dit 
doen door vooral meer in te zetten op informatie: waarom doen we iets – hoe doen we iets - doen we het wel 
goed?  De huidige info-positie is niet zo sterk is.  Daarnaast wil zij synergiën creëren met overheden en andere 
politiekorpsen maar ook met de bevolking.  Zij wil er graag een “wij-verhaal” van maken.   
De politieraad zal ongetwijfeld de komende maanden de gelegenheid hebben om onze nieuwe korpschef beter te 
leren kennen.  

 
3. Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering 

 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 

4. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de toezichthoudende overheid 
 
De jaarrekening 2019, vastgesteld door de politieraad op 03 november 2020, werd goedgekeurd door de 
Gouverneur (toezichthoudende overheid) op 31 mei 2021. 
De politieraad heeft er kennis van genomen. 

 
5. Goedkeuren van de jaarrekening dienstjaar 2020 

 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout, in openbare zitting vergaderd; 
 
Gelet op wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, afgekort WGP, inzonderheid de artikelen 24, 26 en 34;  
 
Gelet op artikel 240 van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
politiezone; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen 
waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 
 
Overwegende dat artikel 240 NGW werd opgeheven bij het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; dat dit decreet 
evenwel enkel van toepassing is op de gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;  
 
Gelet op artikel 34 WGP dat Titel  IV, hoofdstuk I en II van de Nieuwe Gemeentewet, waaronder artikel 240, 
toepasselijk maakt op het budgettair en financieel beheer van de lokale politie;  
 
Overwegende dat de WGP een federale materie regelt, zodat redelijkerwijze kan aangenomen worden dat, 
conform art 34 WGP en in de huidige stand van de wetgeving, de politieraad in de loop van het eerste kwartaal 
van ieder jaar de rekeningen van het vorige dienstjaar moet vaststellen; dat de rekeningen omvatten: de 
begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans; 
 
Overwegende dat de afsluitverrichtingen meebrachten dat deze limiet niet werd gehaald; 
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Gelet op de procedure voor de goedkeuring van de rekeningen; 
 
Gelet op artikel 24 WGP:  “In het politiecollege beschikt elke burgemeester over een aantal stemmen naar 
evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone inbrengt.”; 
 
Gelet op artikel 26 WGP: “In afwijking van het vorige artikel beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van 
de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente 
uit de politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij 
vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die groep gelijk 
verdeeld.”; 
 
Gelet op artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het 
aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege:  
”Het totaal aantal stemmen binnen het politiecollege bedraagt 100. Dit aantal wordt op de volgende wijze 
verdeeld onder de burgemeesters die lid zijn van het Politiecollege. 
De minimale politiedotatie van de gemeente, vermenigvuldigd met 100, wordt gedeeld door de som van de 
politiedotaties van alle gemeenten die tot de politiezone behoren. 
Het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het Politiecollege wordt aangeduid door het gehele 
getal in het quotiënt dat de gemeente aldus bekomt. De eventuele na deze verdeling overblijvende stemmen 
worden in dalende lijn toegekend aan de burgemeesters van de gemeenten waarvan het decimaal in het quotiënt 
het hoogste is.” 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 6 september 2005 om toepassing te maken van de verdeelsleutel 
vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 
 
Overwegende dat dit koninklijk besluit slechts van toepassing was voor de zonale rekeningen tot 2009, 
aangezien het de bedoeling was tegen dan een nieuwe financieringswet voor de politiezones klaar te hebben; 
 
Overwegende dat die nieuwe financieringswet er nog niet is, zodat de minister de toepassing van het koninklijk 
besluit op 15 januari 2013 heeft verlengd; 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 5 februari 2019 om opnieuw toepassing te maken van de 
verdeelsleutel vastgelegd in voornoemd koninklijk besluit van 7 april 2005 ; 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 5 februari 2019 waarbij het aantal stemmen waarover elk lid van de 
politieraad in een groep van vertegenwoordigers in de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft 
over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, wordt vastgesteld als volgt, 
waarbij toepassing wordt gemaakt van de verdeelsleutel vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 
houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van 
een meergemeentenpolitiezone: 
 

Gemeente Aantal stemmen groep 
vertegenwoordigers 

Aantal vertegenwoordigers 
in de politieraad (incl. 
burgemeester) 

Aantal stemmen  
per raadslid 

Baarle-Hertog 2 2 1 
Beerse 13 4 3,25 
Kasterlee 13 4 3,25 
Lille 10 4 2,5 
Oud-Turnhout 8 4 2 
Turnhout 47 9 5,22 
Vosselaar 7 3 2,33 

 
Overwegende dat een politieraadslid dat op dat moment afwezig is, zijn stemgewicht onherroepelijk verliest, deze 
stem kan niet worden herverdeeld tussen de aanwezige vertegenwoordigers van zijn gemeente; 
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BESLUIT unaniem 
 
De begrotingsrekening van 2020 wordt als volgt vastgesteld: 
 

a) Gewone dienst 
 

Netto-vastgestelde rechten 31.925.076,95 eur 
Vastgestelde uitgaven 27.186.030,71 eur 
Begrotingsresultaat 4.739.046,24 eur 
Over te dragen vastgelegde uitgaven 475.729,52 eur 
Boekhoudkundig resultaat 5.214.775,76 eur 

 
b) Buitengewone dienst 

 
Netto-vastgestelde rechten 2.792.034,53 eur 
Vastgestelde uitgaven 3.152.141,48 eur 
Begrotingsresultaat -360.106,95 eur 
Over te dragen vastgelegde uitgaven 1.214.142,89 eur 
Boekhoudkundig resultaat 854.035,94 eur 

 
De balans en resultatenrekening van 2020 wordt als volgt vastgesteld: 
 

a) Balans 
 

Vaste activa 9.428.637 eur 
Vlottende activa 8.167.802 eur 
Totaal van de activa 17.596.439 eur 
  
Eigen vermogen 13.659.521 eur 
Voorzieningen 0 eur 
Schulden 3.936.918 eur 
Totaal van de passiva 17.596.439 eur 

 
b) Resultatenrekening 

 
Exploitatieresultaat 190.957 eur 
Uitzonderlijk resultaat -276.790 eur 
Resultaat van het dienstjaar -85.833 eur 

 
6. Goedkeuren van de begrotingswijzigingen voor het dienstjaar 2021 

 
De Politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op artikel 40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, dat bepaalt dat in de meergemeentezones de begroting van het lokaal 
politiekorps wordt goedgekeurd door de politieraad, overeenkomstig de door de Koning, bij een in ministerraad 
overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de lokale politie (ARPC) dat de begrotings-, de financiële en de boekhoudkundige voorschriften van de 
politiezones bepaalt; 
 



5 
 

Overwegende dat ingevolge artikel 14 ARCP een begrotingswijziging onderworpen is aan dezelfde procedure als 
deze die toepasbaar is op de begroting; 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 11 ARPC het politiecollege het ontwerp tot begrotingswijziging opmaakt na 
het advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste één daartoe aangeduid lid van het 
college, de korpschef van de lokale politie en de bijzonder rekenplichtige zetelen; 
 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 11, 2de lid ARPC het advies van de commissie uitsluitend slaat op de 
wettelijkheid en de te verwachte financiële weerslag; 
 
Overwegende dat dit advies gevoegd wordt bij de wijziging van de politiebegroting van het dienstjaar 2021; 
 
Overwegende dat het politiecollege in haar zitting van 21 oktober 2021 de begrotingswijziging voor het dienstjaar 
2021 heeft opgesteld rekening houdend met het advies van de bevoegde commissie; 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 5 februari 2019, waarbij werd beslist: 
Artikel 1 -  Stelt vast dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over één 
stem. 
Artikel 2 -  Stelt het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van vertegenwoordigers in 
de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt, waarbij toepassing wordt gemaakt van de KUL-norm 
vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone: 
 

Gemeente Aantal stemmen per 
groep 
vertegenwoordigers 

Aantal 
vertegenwoordigers in 
de politieraad  
(incl. burgemeesters) 

Aantal stemmen  
per raadslid 

Baarle-Hertog 2 2 1 
Beerse 13 4 3,25 
Kasterlee 13 4 3,25 
Lille 10 4 2,5 
Oud-Turnhout 8 4 2 
Turnhout 47 9 5,22 
Vosselaar 7 3 2,33 

 
BESLUIT unaniem 
 
Over te gaan tot de goedkeuring van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 zoals deze werd opgesteld 
door het politiecollege op voorstel van de begrotingscommissie en zoals gevoegd in bijlage. 
 

7. Goedkeuren van de begroting voor het dienstjaar 2022 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op artikel 40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, dat bepaalt dat in de meergemeentezones de begroting van het lokaal 
politiekorps wordt goedgekeurd door de politieraad, overeenkomstig de door de Koning, bij een in ministerraad 
overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de lokale politie (ARPC) dat de begrotings-, de financiële en de boekhoudkundige voorschriften van de 
politiezones bepaalt; 
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Overwegende dat de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 nog niet werden 
bekendgemaakt; 
 
Overwegende dat de voorliggende begroting werd opgemaakt rekening houdend met de ministeriële omzendbrief 
PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2021; 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 11 ARPC het politiecollege het ontwerp tot begroting opmaakt na het advies 
te hebben ingewonnen van een commissie waarin tenminste één daartoe aangeduid lid van het college, de 
korpschef van de lokale politie en de bijzonder rekenplichtige zetelen; 
 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 11, 2de lid ARPC het advies van de commissie uitsluitend slaat op de 
wettelijkheid en de te verwachte financiële weerslag; 
 
Overwegende dat dit advies gevoegd wordt bij de politiebegroting van het dienstjaar 2022; 
 
Overwegende dat het politiecollege op 21 oktober 2021 de begroting voor het dienstjaar 2022 heeft opgesteld 
rekening houdend met het advies van de bevoegde commissie; 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 5 februari 2019, waarbij werd beslist: 
 
Artikel 1 -  Stelt vast dat elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, beschikt over één 
stem. 
 
Artikel 2 -  Stelt het aantal stemmen waarover elk lid van de politieraad in een groep van vertegenwoordigers in 
de politieraad beschikt wanneer het een stemming betreft over de vaststelling van de begroting, de 
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, vast als volgt, waarbij toepassing wordt gemaakt van de KUL-norm 
vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone: 
 

Gemeente Aantal stemmen per 
groep 
vertegenwoordigers 

Aantal 
vertegenwoordigers in 
de politieraad  
(incl. burgemeesters) 

Aantal stemmen  
per raadslid 

Baarle-Hertog 2 2 1 
Beerse 13 4 3,25 
Kasterlee 13 4 3,25 
Lille 10 4 2,5 
Oud-Turnhout 8 4 2 
Turnhout 47 9 5,22 
Vosselaar 7 3 2,33 

 
BESLUIT unaniem 
 
Over te gaan tot de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2022 zoals deze werd opgesteld door het 
politiecollege op voorstel van de begrotingscommissie en zoals gevoegd in bijlage.  
 
BUITENGEWONE BEGROTING 2022 (in EUR) (in EUR) 
  

Eigen dienstjaar  

Ontvangsten  

Investeringen 0,00  

Overdrachten 378.851,00  

Schuld 0,00  
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar 378.851,00 
Uitgaven  



7 
 

Overdrachten 0,00  

Investeringen 784.800,00  

Schuld 0,00  

Totaal uitgaven eigen dienstjaar 784.800,00 
Resultaat eigen dienstjaar  
  

Resultaat voor overboekingen -405.949,00 
  

Overboekingen  

Overboeking van gewone begroting 406.000,00  

Saldo overboekingen 406.000,00 
  

Resultaat van het dienstjaar  

Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar 3.794,05  

Algemeen begrotingsresultaat 3.845,05 
   

GEWONE BEGROTING 2022   
   

Eigen dienstjaar  

Ontvangsten  

Prestaties 30.000,00  

Overdrachten 27.307.162,00  

Schuld 95.465,00  

Totaal ontvangsten eigen dienstjaar 27.432.627,00 
Uitgaven  

Personeel 25.277.493,00  

Werkingskosten 3.195.648,00  

Overdrachten 195.778,00  

Schuld 233.000,00  

Totaal uitgaven eigen dienstjaar 28.901.919,00 
Resultaat eigen dienstjaar  
  

Resultaat voor overboekingen -1.469.292,00 
  

Overboekingen  

Overboeking van reservefonds (+)  

Overboeking naar reservefonds (-)  

Overboeking van buitengewone begroting (+) 406.000,00  

Overboeking naar buitengewone begroting (-) 406.000,00  

Overboeking van fonds risico's en kosten (+)  

Overboeking naar fonds risico's en kosten (-)  

Saldo overboekingen 406.000,00 
  

Resultaat van het dienstjaar  

Schrappingen uit Formulier T 0,00  
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar 1.875.787,40  
Algemeen begrotingsresultaat 495,40 
 
 
Toelichting: 
 
Katrien Verschueren, bijzonder rekenplichtige Er is een bijkomende personeelsverhoging door de geplande 
aanwerving van 13 Ops en 7 Calogpersoneelsleden.  Dit brengt ook een vermeerdering mee van de 
werkingskosten.  
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Korpschef : Voor de ondersteuning van ons personeel dienen we een inhaalbeweging te maken als we kijken 
naar de omzendbrief PLP10.  In deze omzendbrief staat dat een zone zou moeten beschikken over 16 à 20% 
Calogpersoneel (ondersteunend).  Wij zitten momenteel op 15%.  Dat is niet langer houdbaar omdat we ook een 
meergemeentezone zijn met 7 kantoren.  Daarnaast zitten we bij dit ondersteunend personeel met veel deeltijdse 
tewerkstellingen (vierdagenweek, loopbaanonderbreking,…).  Ons statuut is zo opgebouwd dat het bijna allemaal 
gaat om statutaire personeelsleden.  We kunnen dus niet gemakkelijk schakelen en moeten op zoek naar 
vervangingscontracten of contracten van bepaalde duur.  Ook voor onze Ops personeelsleden zien we 
tegenwoordig dat velen ook 4/5de  zijn gaan werken. En 1u kan maar 1u ingezet worden.   Als er een heel 
contingent 4/5de gaat werken, hebben we personeel nodig om dit aan te vullen.  Hier zijn, omwille van het statuut, 
vervangingscontracten niet mogelijk.  Wij kunnen ook niet werken met detacheringen binnen de politie zelf omdat 
er geen algemene reserve meer bestaat. En als die er zou zijn, dan hebben zij ervoor geopteerd om die eerst in 
te zetten bij de federale politie en dan pas bij de lokale politie.  Er is dus schaarste, ook bij de andere politiezones 
en we moeten gaan schakelen.  We moeten ook inzetten op een flexibel korps.  Daarnaast hebben we ook nood 
aan een goed uitgebouwd lokaal informatiekruispunt (LIK). Het LIK gaat niets anders doen dan de vergaarde 
informatie analyseren en onze straatwerking aansturen. We zien ook een verschuiving van de gekende 
criminaliteit (diefstallen, drugs, …) naar cybercrime en  Ecofin (economische en financiële misdrijven).  Vroeger 
werden deze onderzoeken gedaan door de federale politie maar deze werden doorgeschoven naar de lokale 
politie en we hebben daar bijkomend mensen voor nodig. Voor deze nieuwe vormen van criminaliteit moeten we 
ook andere profielen inzetten. Daarnaast werd een zorgcentrum na seksueel geweld opgestart waarvoor we ook, 
via een beurtrol, mensen moeten afdelen. Dit centrum heeft uiteraard een goede insteek want de focus ligt op 
slachtoffers, maar ook daarvoor moeten gespecialiseerde mensen voorzien.  Deze kunnen we niet uit onze 
interventie trekken.  Tegenover 2002 zijn onze interventies ook méér dan verdubbeld, maar onze 
interventieploegen werden niet uitgebreid.  Er is dus geen beleidsvrije ruimte aanwezig in onze 
interventieploegen.  We hebben dus een bijkomend contingent aan personeel nodig om dit allemaal te kunnen 
opvullen. 
 
Rita Thijs : Voor welke functies zijn deze nieuwe aanwervingen voorzien ?   
KC : Enerzijds is dit voorzien voor extra ondersteuning van onze secretariaten en meerbepaald het secretariaat 
personeel en logistiek.  Anderzijds zal er voor onze Ops personeelsleden een doorschuifluik gebeuren van 
personeelsleden uit onze huidige interventie naar onze recherchedienst.  Volgens de PLP moet deze uitgebreid 
worden. We gaan voor deze uitbreiding rekruteren uit onze eigen rangen.  Er is namelijk voldoende kennis 
aanwezig. Maar als eigen personeelseden doorschuiven, is er terug nood aan medewerkers voor onze interventie 
– polyvalente pool.  Deze zullen we moeten gaan halen uit de politieschool of uit andere politiekorpsen.  
 
Rita Thijs: Als ik het goed begrijp, groeit de pool interventie niet maar gaat het eerder om een doorschuifsysteem.  
KC : Neen, het zal inderdaad voor ondersteunende functies zijn.  We moeten naar een andere organisatie 
evolueren.  De PLP zegt dat 10% naar recherchecapaciteit moet gaan.  Dit is nu niet het geval.  De kennis is er 
wel maar zit zeer verspreid.  Daar wil ik komaf mee maken.  Het is wel degelijk de bedoeling om onze polyvalente 
pool groter te maken maar ook flexibeler en om niet meer iedereen in hokjes te steken (iemand die enkel werkt 
op diefstallen, drugs, …).  Ik wil meer mensen in interventie maar die daarnaast nog een grote range van andere 
zaken kunnen aanpakken. Zoals eerder aangehaald zijn de interventies meer dan verdubbeld.  Er zijn nu 
constant 4 ploegen op de baan en dit lukt nog juist, maar deze staan onder druk wanneer er zieken zijn.  We 
beschikken soms niet meer over voldoende mensen en in de huidige situatie is dit gevaarlijk voor onze mensen 
zelf.  Ik wil een buffer voorzien.  Deze zullen niet met hun vingers staan draaien maar zullen zorgen voor een 
back up (bij zieken of vb. voor collocaties die nu door een IP ploeg worden gedaan waarbij we een ploeg zo voor 
uren kwijt zijn).  
 
Rita Thijs: Wat betekent deze uitbreiding aan extra bijdragen voor de gemeenten ? Specifiek dan het luik 
personeelskosten?  
Katrien Verschueren : Dat zal een 750.000 à 800.000 euro zijn, maar deze zijn niet allemaal ingeschreven voor 
een volledig jaar.  Normaal maken we ook een meerjarenplan voor de toekomst waarbij we ook kijken naar de 
personeels- en werkingskosten, maar hiervoor was er weinig tijd gezien de datum van indiensttreding van onze 
nieuwe korpschef.  In het eerste kwartaal van 2022 zal een meerjarenplan met lange termijnvisie worden 
opgemaakt. 
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KC: Ik wou geen natte vingerwerk doen en heb ervoor gekozen om dit samen met Katrien op een gestructureerde 
en gedegen manier aan te pakken. 
 
Rita Thijs: Dit is inderdaad belangrijk.  Vorig jaar was er reeds een uitbreiding, nu komt er weer personeel bij en 
de lange termijnvisie moet nog ontwikkeld worden.  We moeten zien dat de kostenstructuur onder controle kan 
worden gehouden. Ik begrijp de nood maar er is ook een bezorgdheid om telkens opnieuw bijkomend personeel 
te moeten voorzien.  
KC: Die bezorgdheid is terecht en we zullen hiermee rekening houden maar gelet op het Vlaamse gemiddelde 
van de lokale politie zijn we heel slecht bedeeld in het aantal mensen.  
Voorzitter: In vergelijking met elke cluster van centrumstad maar ook met andere zones, zijn we inderdaad zwaar 
onderbezet qua personeel.  Dit mogen we niet uit het oog verliezen.  De financiering blijft een zorg en op federaal 
niveau is er ook nog niet veel beweging om die financiering te herzien. Het is ook een gigantisch kluwen.  Alle 
zones zullen wel willen bijvragen maar als het om een herverdeling van personeel zal gaan, zullen sommige 
korpsen dit niet zo graag zien gebeuren. We zullen ons op termijn mondjesmaat op hetzelfde niveau moeten 
krikken als de andere vergelijkbare zones.  Onze mensen zijn nu overbevraagd en het welzijn van ons personeel 
is ook heel belangrijk.  Er moet een goede kwaliteit van werken zijn (iedereen moet zich goed voelen en vooral 
willen blijven) maar dit geldt ook voor onze infrastructuur. Zo kunnen we ook kwalitatieve kandidaten naar onze 
zone trekken en niet enkel diegenen die omwille van woonplaats voor ons kiezen.  We hebben gespecialiseerd 
personeel nodig. We moeten er dus voor zorgen dat Turnhout als korps naam en faam krijgt zodat iedereen naar 
ons korps wil komen.  Daar hangt een kostenplaatje aan vast en ik begrijp dat het niet makkelijk is om hiervoor 
telkens extra centen te moeten vragen aan de gemeenteraden/colleges. Maar ik vrees dat we toch hierop zullen 
moeten gaan inzetten zonder garanties op federaal niveau wat betreft een herverdeling of extra middelen.   
 

8. Goedkeuren van de aankoop van een voertuig door afname van een raamcontract  
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, inzonderheid artikel 33;  
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet), en inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die de 
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer 
ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
 
Overwegende dat het operationeel noodzakelijk is om een bestelwagen aan te kopen voor de eenheid bijzondere 
bijstand (EBB) voor het vervoer van hun specifiek materiaal, zoals breaching tools, hydraulisch gereedschap, 
kogelwerende kledij en helmen, ballistische schilden, allerlei bewapening, tactische ladder…; 
 
Overwegende dat een geschikt voertuig kan aangekocht worden door afname van het raamcontract van de 
Vlaamse Overheid met nummer 2020/HFB/OP/70676, meer bepaald een Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI GB 
L3 RWD (perceel 6);  
 
Overwegende dat het raamcontract is ingegaan op 18/05/2021 en loopt over 2 jaar (éénmaal verlengbaar met 
opnieuw 2 jaar); 
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Overwegende dat het raamcontract een goede prijs/kwaliteit verhouding waarborgt (grote kortingen op de prijs 
mogelijk omwille van de afgenomen volumes); 
 
Gelet op de offerte van Mercedes-Benz Belgium dd. 21/10/2021, opgemaakt conform de voorwaarden van de 
raamovereenkomst, voor een bedrag van 27.004,08 euro excluis btw oftewel 32.674,93 euro incluis 21% btw; 
 
Overwegende dat de bestelwagen zal moeten omgebouwd worden tot een functionele materiaalwagen, voorzien 
van kasten, schabben, schuiven… zodat het materiaal veilig kan opgeborgen en vervoerd worden;  
 
Overwegende dat de kosten voor de ombouw worden geraamd op 35.000 euro excluis btw (prijsindicatie 
opgegeven door AB Technics dd. 30/09/2021); 
 
BESLUIT 
 
De politieraad beslist tot de aankoop van een bestelwagen Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI GB L3 RWD door 
afname van het raamcontract van de Vlaamse Overheid met nummer 2020/HFB/OP/70676 (perceel 6) en hecht 
goedkeuring aan de offerte van Mercedes-Benz Belgium voor een bedrag van 27.004,08 euro excluis btw oftewel 
32.674,93 euro incluis 21% btw. 
 
De politieraad keurt ook de uitgaven voor de uitrusting (ombouw) van de bestelwagen voor een geraamd bedrag 
van 35.000 euro exluis btw goed.  

 
De kredieten zijn voorzien in de begroting 2021 onder de code 330/743-52. 
 

9. Goedkeuren van het bestek voor de leasing van voertuigen en vaststellen van de wijze van 
gunnen van de opdracht (openbare procedure) 

 
De Politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 
 
Gelet op de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 juni 2013; 
 
Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017; 
 
Gelet op het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 
14 januari 2013; 
 
Gelet op artikel 234 lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet (NGW) houdende toewijzing van bevoegdheid aan de 
gemeenteraad inzake vaststelling van voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; 
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus (WGP), dat Titel V van de Nieuwe Gemeentewet, waaronder artikel 234 NGW, 
toepasselijk maakt op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat de 
woorden “gemeente, gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen” moeten worden gelezen als 
“meergemeentezone, politieraad, politiecollege”;  
 
Overwegende dat artikel 234 NGW werd opgeheven bij het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; dat dit decreet 
evenwel enkel van toepassing is op de gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;  
 
Overwegende dat de WGP een federale materie regelt, zodat rederlijkerwijze kan aangenomen worden dat, 
conform art 33 WGP en in de huidige stand van de wetgeving, de politieraad bevoegd is om de wijze te kiezen 
waarop de opdrachten van leveringen worden gegund en om de voorwaarden terzake vast te stellen; 
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Overwegende dat het wagenpark van de PZ Regio Turnhout op dit moment bestaat uit 67 voertuigen, waarvan 
24 voertuigen in leasing; 
 
Overwegende dat de PZ Regio Turnhout in de toekomst meer wil inzetten op leasing van voertuigen en het 
aantal voertuigen in eigendom wil verminderen; 
 
Overwegende dat in de begroting 2022 op code 330/127-12 een bedrag van 459.543 euro is voorzien voor de 
huur en onderhoud van voertuigen;  
 
Overwegende dat, t.o.v. 2021, in de begroting 2022 een extra budget van 100.000 euro is voorzien in de 
leasingkosten en niet meer in de aankoop; Aangezien er momenteel lange wachttijden zijn voor de levering van 
voertuigen, zal de politiezone nog niet meteen over de nodige voertuigen kunnen beschikken; Het is bijgevolg 
moeilijk om een inschatting van de leasingkosten te maken (huur per maand), en daarom werd een forfaitaire 
meerkost van 100.000 euro voorzien; 
 
Overwegende dat de voordelen van leasing talrijk zijn, zoals o.m.:  

- bij uitval van een voertuig wegens een ongeval (perte totale) kan beroep gedaan worden op het 
leasingcontract om te komen tot een snellere vervanging van het voertuig; 

- gekende kost bij opmaak van de begroting; 
- verjonging van het wagenpark; 
- gemakkelijker kunnen inspelen op de snel veranderende milieunormen (vermindering van uitstoot van 

CO2 en fijn stof); 
- flexibeler kunnen omgaan met de verschillende noden in de teams; 
- vermindering van de administratieve werklast (opmaak van bestekken, gunningen en contractbeheer ); 

 
Gelet op het bestek met kenmerk PRT/2021/51 voor de leasing van politievoertuigen, al dan niet voorzien van 
een uitgebreide of beperkte politionele ombouw en eventuele uitrusting met digitale middelen, voor een periode 
van 4 jaar (éénmaal verlengbaar met een periode van 4 jaar);  
 
Overwegende dat deze opdracht niet leidt niet tot exclusiviteit noch tot enige aankoopverplichting in hoofde van 
de aanbestedende overheid; De aanbestedende overheid kan, tijdens de looptijd van het leasingcontract, 
concrete bestellingen plaatsen, afhankelijk van de behoeften;  
 
Overwegende dat het huidige wagenpark van de politiezone bestaat uit 67 gemotoriseerde voertuigen; Het is de 
bedoeling dat, wanneer voertuigen aan vervanging toe zijn, een beroep kan gedaan worden op het 
leasingcontract; Belangrijk is dat voor alle voertuigen uit een zo groot mogelijk gamma van merken en types kan 
gekozen worden; 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om de overheidsopdracht te plaatsen volgens de openbare procedure met 
bekendmaking overeenkomstig artikel 36 van de Wet inzake overheidsopdrachten; 
 
Overwegende dat het operationeel noodzakelijk is om de overheidsprocedure nu op te starten, gelet op enerzijds 
de huidige leasingcontracten die over enkele maanden aflopen, en anderzijds de verplichte publicatietermijnen en 
de productie- en leveringsproblemen waarmee de autosector te kampen heeft;  
 
Overwegende dat de opdracht pas zal kunnen toegewezen worden in 2022;  
 
BESLUIT 
 
Artikel 1-  De opdracht voor de leasing van politievoertuigen zal worden toegewezen na raadpleging van de markt 
volgens de open procedure. 
 
Artikel 2 - Het bestek met als voorwerp “leasing van politievoertuigen voor het wagenpark van de PZ Regio 
Turnhout” wordt goedgekeurd. 
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Artikel 3 - De kostenraming bedraagt 459.543 euro incl BTW. De kredieten zijn voorzien in de begroting 2022 
onder de code 330/127-12. Ook de volgende jaren zal een krediet voorzien worden voor de huur en onderhoud 
van voertuigen. 
 
De KC licht toe:  
In tegenstelling tot het feit dat we graag onze voertuigen willen leasen, zouden we een materiaalwagen voor het 
SAU willen aankopen.  Wij moeten kunnen beschikken over gespecialiseerde voertuigen.  In tegenstelling tot de 
meeste van onze voertuigen die veel afzien door het aantal kilometers dat ze afleggen of de aard van de 
verplaatsing (interventievoertuigen), gaat het hier over een materiaalwagen voor ons SAU.  Dit is eerder een 
ondersteuningsvoertuig dat niet zo heel veel kilometers zal moeten afleggen.  De aankoop zelf kost ook niet zo 
veel, maar de inrichting ervan (kasten, isolatie, …)  is wel een behoorlijke investering. Zo’n voertuig is ook niet 
versleten op 4 jaar dus daarom gaan we hier, in tegenstelling tot de rest van de voertuigen die we wel willen 
leasen, voor een aankoop door afname van een raamcontract.  Daarna zal de ombouw nog gebeuren.   
Aansluitend geef ik nog even mee waarom we grotendeels kiezen voor leasing.  Zoals eerder aangehaald, kiezen 
we voor leasing voor de voertuigen die snel verslijten maar daarnaast willen we ook klaar zijn voor de uitdagingen 
die de hogere overheid ons geeft aangaande de milieunormen.  Als binnenkort iedereen elektrisch rijdt, kunnen 
we als politie niet achterblijven en rondrijden met voertuigen die nog voorzien zijn van dieselmotoren.  We willen 
ook hier snel kunnen schakelen. De federale raamcontracten bieden niet altijd aan wat wij wensen en in die 
raamcontracten wordt er ook niet veel aangeboden via lease.  Daarom willen we graag een eigen dossier starten.  
Als we dan iets nodig hebben dat niet wordt aangeboden via het federaal raamcontract of het raamcontract van 
het leger, kunnen we nog altijd terugvallen op een apart leasecontract.    

 
10. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IOK en mandateren 

van de volmachtdrager 
 
De politieraad van de Politie Regio Turnhout; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
 
Gelet op de statuten van IOK; inzonderheid de artikelen 32 e.v. inzake de organisatie van de algemene 
vergadering; 
 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 volgende 
agendapunten bevat:  
1. Statutenwijziging  
2. Activiteitenplan 2022  
3. Begroting 2022 
4. Varia 
 
Overwegende dat de politieraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota ter voorbereiding van de 
buitengewone algemene vergadering IOK van 17 december 2021; 
 
Gelet op de toelichting van IOK bij de voorgestelde statutenwijziging als volgt: 

- Wijziging artikel 2 – Rechtsvorm  
Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 397 van het Decreet over het Lokaal Bestuur(DLB).  
Het huidige ondernemingsrecht in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen maakt niet langer gebruik 
van de begrippen ‘handelsdaden’ en ‘handelaar’ tussen handels- en burgerlijke vennootschappen. Het Wetboek 
van koophandel maakte voordien dat onderscheid dat bepalend was voor de bevoegdheid van de rechtbank, het 
toepasselijk bewijsrecht en het toepassingsgebied van de faillissementswet. Deze verwijzing werd destijds (1922) 
in de wet opgenomen om aan te duiden dat intercommunales winstbejag niet als doel konden hebben en is 
sindsdien hernomen in latere wetten en decreten. Er bestaat ondertussen duidelijkheid over het statuut van 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als publiekrechtelijke organen met een sui generis statuut, vooral 
vanuit fiscaalrechtelijk perspectief.  
De verwijzing naar de coöperatieve vennootschap is logisch aangezien deze rechtsvorm aansluit bij de vroegere 
rechtsvorm van de CVBA, die niet langer bestaat.  
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Ook de verwijzing naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en vereniging is nieuw.  
- Wijziging artikel 3 – Maatschappelijk doel  

Zoals gebruikelijk wordt het maatschappelijk doel geactualiseerd als gevolg van de uitbreiding van de 
dienstverlening op vraag van de deelnemers.  
Concreet wordt de kostendelende dienstverlening door IOK van de gezamenlijke invulling van de verplichtingen 
en bevoegdheden in de handhaving milieu, uitgebreid met de kostendelende invulling van de gemeentelijke 
verplichtingen en bevoegdheden in de handhaving ruimtelijke ordening.  

- Wijziging artikel 6 – Hoedanigheid van de deelnemers  
Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 396 DLB.  
Er wordt een mogelijkheid toegevoegd voor een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) om 
toe te treden tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid.  
Op die manier kan IOK ook Nederlandse gemeenten bedienen waarmee Vlaamse gemeenten structureel 
samenwerken.  
Bij IOK is dit een theoretische mogelijkheid zonder actuele concrete invulling.  

- Wijziging artikel 7 – Maatschappelijk kapitaal en toereikend eigen vermogen  
Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 451 DLB.  
In artikel 451 DLB wordt de bepaling van artikel 6:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
ingeschreven die bepaalt dat de vereniging moet beschikken over een eigen vermogen dat, mede gelet op 
andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de bedrijvigheid.  

- Wijziging artikel 14 – Aanvraag tot toetreding  
Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 396 DLB.  
Ook hier wordt de mogelijkheid van een aanvraag door een BGTS toegevoegd.  

- Wijziging artikel 16 – Uittreding  
Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 422 DLB.  
Gelet op de vooropgestelde evolutie van de herindeling van het bestuurlijk landschap door de vorming van regio’s 
moet het voor een gemeente mogelijk zijn om in overeenstemming met deze herindelingen uit te treden uit een 
dienstverlenende vereniging, op voorwaarde dat de deelgenoten daar met een drievierdemeerderheid mee 
instemmen en er een eventuele schadevergoeding betaald wordt aan de vereniging en de andere deelnemers.  
Ook wordt bepaald dat een nieuwe gemeente (na fusie) kan beslissen dat in het geval dezelfde activiteit van 
gemeentelijk belang aan verschillende dienstverlenende verenigingen is toevertrouwd, om die activiteit, voor haar 
gehele grondgebied, toe te vertrouwen aan één daarvan, op voorwaarde dat een gewone meerderheid van de 
andere deelnemende gemeenten daarmee instemt en een eventuele schadevergoeding wordt betaald aan de 
vereniging en de andere deelnemers.  
De nieuwe gemeente kan er ook voor opteren om de betrokken activiteit voor het gehele grondgebied van de 
nieuwe gemeente geheel of gedeeltelijk in eigen beheer te nemen op voorwaarde dat een gewone meerderheid 
van de andere deelnemende gemeenten daarmee instemt en een eventuele schadevergoeding wordt betaald 
aan de vereniging en aan de andere deelnemers.  

- Wijziging artikel 27 – Organisatie vergadering  
Een verder evoluerende digitalisering kan bijdragen aan een efficiënter besluitvormings- en beleidsproces.  
Om die reden wordt in de statuten de mogelijkheid ingeschreven om digitaal of hybride te vergaderen door de 
raad van bestuur.  
Een fysieke vergadering blijft de gebruikelijke vergaderwijze. Wel wordt expliciet bepaald dat wanneer de goede 
werking van de vereniging dit vereist, digitaal of hybride kan vergaderd worden.  
Ook een eenparige schriftelijke besluitvorming is mogelijk, in uitzonderlijke omstandigheden wanneer de 
dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dat vereisen.  
De werkingsmodaliteiten waaronder de digitale mogelijkheden om onder meer identificatie en (geheime) 
stemmingen te organiseren worden verder omschreven in het huishoudelijk reglement dat door beslissing van de 
raad van bestuur kan worden opgemaakt en gewijzigd.  

- Wijziging artikel 47 – Winstbesteding  
Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 397 DLB.  
Ook hier wordt naar analogie met de wijziging in artikel 2 de verwijzing naar handelskarakter geschrapt.  

- Wijziging artikel 48 – Verlies  
Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 456 DLB.  
De zogenaamde alarmbelprocedure wordt zoals gewijzigd in het Wetboek, ingeschreven in de statuten.  
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Het neemt de bepaling van artikel 6:119 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over. Dit houdt in dat de 
raad van bestuur in de toekomst ook de ontbinding van de vereniging kan voorstellen als het netto actief negatief 
dreigt worden of geworden is. Vanzelfsprekend wordt een strikt besluitvormingsproces voorzien dat inhoudt dat 
de algemene vergadering hierover beslist onder de voorwaarden bepaald voor de statutenwijziging.  
Als het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard kan door de toezichthoudende overheid 
dwangtoezicht worden toegepast.  
 
Overwegende dat de politieraad kennis neemt van het  activiteitenplan 2022 en zich hierbij aansluit; 
 
Overwegende dat de politieraad kennis neemt van de begroting 2022 en zich hierbij aansluit;  
 
BESLUIT 
 
Artikel 1 
De politieraad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging met daarin vervat: 
– Wijziging artikel 2 – Rechtsvorm  
– Wijziging artikel 3 – Maatschappelijk doel  
– Wijziging artikel 6 – Hoedanigheid van de deelnemers  
– Wijziging artikel 7 – Maatschappelijk kapitaal en toereikend eigen vermogen  
– Wijziging artikel 14 – Aanvraag tot toetreding  
– Wijziging artikel 16 – Uittreding  
– Wijziging artikel 27 – Organisatie vergadering  
– Wijziging artikel 47 – Winstbesteding  
– Wijziging artikel 48 – Verlies 
 
Artikel 2 
De politieraad hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2022. 
 
Artikel 3  
De politieraad hecht goedkeuring aan de begroting 2022 en de hierin vervatte werkingskosten van de 
dienstverlenende vereniging IOK. 
 
Artikel 4 
De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze 
buitengewone algemene vergadering. 
 

11. Drugsproblematiek – beleid van de korpschef (agendapunt Kurt Persegael) 
 

Kurt Persegael : Er wordt de laatste tijd ingezet op controles drugs op de bussen waarbij al veel resultaat werd 
geboekt. Wordt dit zo verder gezet ? Daarnaast zijn er ook enkele gekende hotspots binnen de regio (bv. 
omgeving Herentalsstraat Turnhout).  Mensen voelen zich daar niet veilig. Wat kan hiervoor gebeuren?  Kan er 
bv. een camera geplaatst worden of dergelijke ?  
 
KC : Het is een dubbel antwoord.  Aan de ene kant brengen de controles op de bussen inderdaad resultaat met 
zich mee en zouden we dat graag willen verder zetten maar daar hebben we het parket voor nodig. Dit lik-op-stuk 
beleid voor mensen die betrapt worden op het bezit van drugs, is een project enkel vanuit het parket afdeling 
Turnhout.  Enkele weken geleden hebben wij het bericht gekregen van het parket om dit te herbekijken omdat ze 
niet kunnen volgen.  Ik ben voorstander van dit project maar dit loopt dus enkel in onze afdeling en niet in de 
andere parketten. M.a.w. als wij overtreders hebben en die betalen hun minnelijke schikking niet, dan gaat dit 
naar het parket van de woonplaats van de overtreder. Daar loopt dit project niet en zij vragen zich af waarom er, 
zoals normaal voorzien, geen PV werd opgesteld en gaan over tot seponering.  Dit kan niet de bedoeling zijn.  
Wij gaan hiervoor nog samen zitten met de Afdelingsprocureur en onze teamchef drugs om te kijken wat we wel 
nog kunnen doen. De Procureur van Antwerpen ziet liever een afhandeling met een heel groot luik naar zorg toe. 
We gaan dus moeten kijken wat er in het Turnhoutse gaat kunnen aangeboden worden aan hulpverlening.  Het 
parket is echter heel duidelijk.  Als we terug voor elke inbreuk gewone PV’s moeten gaan opstellen, dan kunnen 
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ze deze werklast niet aan en gaan ze seponeren, en dan hebben de controles totaal geen zin meer. Nu moeten 
we pragmatisch te werk gaan en kijken hoe deze gebruikers/bezitters toch hun lik-op-stuk beleid kunnen krijgen 
(ontradend werken), maar we moeten vooral inzetten op de dealers.  Dit is een tweesporenbeleid.  Je kan niet 
hetzelfde doen voor bezitters en dealers.  Dealers zijn een pest die we weg moeten krijgen.  Zij zorgen voor 
enorm veel overlast en randcriminaliteit. Daarom willen we ook zo inzetten op die infopositie, niet alleen naar 
hotspots toe maar naar die criminele figuren die de spil en spin zijn in heel het web rond het druggebeuren in heel 
onze zone. Met het parket gaan we afspreken wat de politie kan doen in het gerechtelijke luik maar ook in het 
bestuurlijke luik en daarin kunnen camera’s wel degelijk iets betekenen. Let wel, camera’s moeten ook uitgelezen 
worden.  Dat vraagt een bepaalde capaciteit.  Die hulpmiddelen zijn perfect, maar hier moet ook een gevolg aan 
kunnen gebreid worden, vooral dan een gevolg waarin het parket méé is.  Het is een integraal verhaal en we 
moeten dat van A tot Z zien en niet enkel voor A of B of C.  Maar, er is inderdaad een drugprobleem en we gaan 
proberen om hiertegen zeer hard op te treden.  
 
Bart Voordeckers : Deze vraag heb ik in het verleden reeds gesteld :  Wat voor een publiek treft men eigenlijk 
aan op die bussen ?  Als dit mensen zijn die 5 gr cannabis gaan halen in Tilburg, is het niet de moeite om die 
controles te gaan doen en daar de capaciteit in te steken. Toen ik die vraag de eerste keer heb gesteld, bleek dat 
het gaat over mensen van veel verder in Vlaanderen, en zelfs tot in het buitenland. Is daar ondertussen een 
evolutie in te zien ?  We moeten zien dat de middelen die we investeren, op de juiste plaats geïnvesteerd 
worden, en het heeft geen zin om de mensen die cannabis voor eigen gebruik gaan halen, massaal gaan 
controleren.  We moeten de juiste doelgroep bereiken.   
 
KC : Dit is een terechte vraag maar we zien daar geen evolutie in.  Er blijven nog altijd mensen van ver komen 
om deze bus (“drugsbus”) te nemen en de controles en het lik-op-stuk beleid hebben daarin geen resultaat of 
effect gehad. Ik begrijp dat het niet de kleine gebruiker is die we willen treffen, maar we willen natuurlijk niet dat 
deze blijven rondhangen in Turnhout en overlast veroorzaken. We moeten hierop ook blijven inzetten anders 
wordt het dweilen met de kraan open. We moeten dat signaal blijven geven anders krijg je op den duur 3 of 4 van 
die drugsbussen   De Lijn vindt het ook ongelooflijk positief dat wij dit doen en dat ze ondersteuning krijgen van 
de politie. We moeten wel zien wat we kunnen doen om meer te bereiken.  
 
Bart Voordeckers: Voor alle duidelijkheid, het is zeker niet de bedoeling om te zeggen dat we naar de kleine 
gebruikers niet moeten kijken.   Maar we moeten inderdaad diegenen aanpakken die van verder komen en 
denken dat ze zo een gemakkelijke route hebben gevonden.  Als het enkel gaat om mensen uit onze eigen buurt 
die een gedogen hoeveelheid voor eigen gebruik gaan halen, dan stel ik me wel de vraag of het de moeite is.  Als 
het duidelijk gaat over nog steeds andere profielen, dan moeten we hierop zeker inzetten.  Daarom graag deze 
evolutie in het oog houden en als er een sterke evolutie is, dan zouden we dat graag vernemen. 
 
KC : Wij zullen de cijfers zeker in het oog blijven houden en terugkoppelen bij een evolutie. Momenteel gaat het 
om hetzelfde doelpubliek.  Het parket Turnhout heeft daar momenteel weinig vat op en we moeten misschien 
andere dingen gaan doen, maar we blijven er bovenop zitten.  
 
Voorzitter : Het gaat niet enkel om de thuisgebruikers maar regelmatig gaat het om grote hoeveelheden.  Joppe, 
onze drugshond, heeft onlangs nog een mooi resultaat geboekt.  Ook De Lijn is erg tevreden met onze acties. 
We zijn ook van plan om met Tilburg samen te komen en te bespreken hoe we beter informatie kunnen 
uitwisselen.  Mensen die blijven hangen zoals de KC aanhaalt en voor overlast zorgen, daar moeten we vanaf.  
Hier kan een betere uitwisseling van alle informatie bijv. i.v.m. ogenschijnlijk kleine hoeveelheden waarmee toch 
veel geld gemoeid is, mogelijks een meerwaarde bieden. Het is een vrij uitgebreid gegeven en d.m.v. informatie-
uitwisseling kunnen we een aantal fenomenen politioneel aanpakken die toch grensoverschrijdend zijn op dat 
gebied.  Dus we gaan de banden met Tilburg terug aanhalen en kijken waar we quick wins kunnen boeken om 
die grensoverschrijdende drugstrafieken beter in kaart te brengen en te bestrijden.  
  

BESLOTEN ZITTING 
 

12. Goedkeuren van het vervroegd rustpensioen aan en op vraag van een inspecteur van politie  
13. Goedkeuren van de aanvraag tot erkenning van een beroepsziekte 
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14. Kennisname van de indienstnemingen door het politiecollege  
15. Kennisname van de non-activiteit(en) voorafgaand aan de pensionering goedgekeurd door het 

politiecollege 
16. Varia 

 
 
Aldus gedaan in de zitting van de politieraad van de Politie Regio Turnhout op datum als boven.  
 
 
Paul Van Miert  Inge Obbels 
Voorzitter politiecollege en -raad Secretaris 

 

 


