
Aanwezigen : 
Marcel BELGRADO - Burgemeester-Voorzitter 
Jozef DE BORGER, Leo PEETERS - Politiecollegeleden 
François VAN DER JEUGHT - Korpschef 
Vanessa VAN DESSEL - Secretaris 
Maurice VERBELEN, Louis VAN SCHEL, Dirk SNAUWAERT, Jan VAN DEN BRANDE, Bert CARLEER, 
Veerle LANGBEEN, Katrien VAN DEN BERGH, Maries VAN HOOREBEECK, Emiel DE BOECK, Paul 
BRIOEN, Jozef VAN DEN TROOST, Ria DE VOS, Willy KERREMANS vanaf punt 04, Jan LATHOUWERS, 
Else VANDEN BROECK, Jörgen NOENS vanaf punt 02, Nadia SMINATE vanaf punt 04 - Politieraadsleden 

Verontschuldigd : 

OPENBARE ZITTING

01 GOEDKEURING VERSLAG POLITIERAAD VAN 24 FEBRUARI 2010 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt dat er 3 bijkomende punten zijn. 
Twee bijkomende punten zullen in openbare zitting behandeld worden.  Het gaat om: 

� Open debat over de toekomst van het wagenpark 
� Aanpak van overlast in Londerzeel 

Het derde bijkomende punt zal in geheime zitting behandeld worden omdat er namen (van 
personeelsleden) zullen genoemd worden. 

De politieraad keurt het verslag van de vorige vergadering goed met eenparigheid van 
stemmen. 

Vervoegt de zitting : 
Jörgen NOENS - Politieraadslid

02 BEHOEFTEBEPALING MOBILITEIT 2010-02 

De politieraad stemt met eenparigheid van stemmen in met de vacantverklaring vanaf 1 mei 
2010 van de plaats van 1 INP voor het onthaal en 1 plaats CALog niveau C voor het onthaal. 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus; 

Gelet op de omzendbrief ZPZ 11 van 21.12.2000 betreffende de instelling van de lokale politie, 
bestuurlijke aspecten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28.04.2000 houdende de indeling van het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant in politiezones; 
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Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28.04.2000 de gemeenten Kapelle-op-
den-Bos, Londerzeel en Meise gedefinieerd worden als politiezone; 

Overwegende dat in een meergemeentezone de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen inzake de organisatie en beheer van de politiezone, worden uitgeoefend door het 
politiecollege; 

Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 05.02.2002 houdende de vaststelling van de 
personeelsformatie van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 

Gelet op de politieraadsbeslissing d.d. 14.04.2005 houdende de vaststelling van de nieuwe 
personeelsformatie van de lokale politie van de politiezone K-L-M; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17.02.2002 waarbij de lokale politie van de politiezone van 
Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise wordt ingesteld op datum van 01.01.2002; 

Gelet op omzendbrief GPI 15 d.d. 24.01.2001 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op omzendbrief GPI 15 d.d. 24.01.2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van 
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones – errata; 

Gelet op omzendbrief GPI 15bis d.d. 25.06.2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid 
de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende 
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe 
werving van CALOG-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en 
betreffende bepaalde interne verschuivingen; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2006 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Overwegende dat INP Steven Verhaegen mobiliteit zal maken naar een ander zone, met ingang 
van 1 mei 2010; 

Overwegende dat ook CALogmedewerker van niveau C op het onthaal, Dhr. Yannick 
Droessaert, zijn ontslag heeft ingediend met ingang van 1 mei 2010. 

Overwegende dat beide onthaalfuncties ingevuld moeten worden om onze openingsuren op ons 
onthaal te kunnen blijven garanderen; 

In openbare zitting; 

Met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT : 

Artikel 1 -  De politieraad verklaart 1 functie van Inspecteur voor het onthaal vacant , als ook 1 
functie van CALog niveau C voor het onthaal.  

Artikel 2 -  Een afschrift van deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur en de Federale 
Politie (DGS-DSP) overgemaakt.

03 DIENSTJAARREKENING 2008 - DEFINITIEVE VASTSTELLING 

De politieraad neemt kennis van het afschrift van het besluit van 31 maart 2010 van het 
Agentschap van Binnenlands Bestuur, houdende definitieve vaststelling van de 
dienstjaarrekening 2008 van onze politiezone. 



Vervoegt de zitting : 
Willy KERREMANS, Nadia SMINATE - Politieraadsleden

04 OPEN DEBAT OVER DE TOEKOMST VAN HET WAGENPARK 

Mevr. A. Van den Bergh, directeur financiën, logistiek en personeel geeft een overzicht van: 
� Stand van zaken vandaag 
� Gerealiseerde besparingen 
� Overwegingen: 

o Anoniem of gestreept? 
o Vervangingstermijn 
o Diesel of benzine? Uitstoot? 
o Financiering 
o Aankoopprocedure 

� Plan voor de komende jaren 

Raadslid B. Carleer vraagt of het noodzakelijk is dat de politiezone 7 anonieme voertuigen 
heeft.  Mevr. A. Van den Bergh meldt dat 3 anonieme voertuigen voor de dienst recherche 
zijn, de andere 4 voertuigen worden gebruikt door het CALogpersoneel, de koerierdienst, de 
maatschappelijke assistent en mensen die om medische redenen geen uniform mogen dragen. 

Raadslid E. De Boeck meldt dat het aantal auto’s in de aangebrachte nota niet correct is.  Bij 
nazicht blijkt er een telfout gemaakt te zijn. 

Raadslid B. Carleer vraagt waarom er voor één soort brandstof moet gekozen worden.  Hij is 
de mening toegedaan dat de milieuvriendelijkheid moet bepalen welke brandstof er gekozen 
wordt.  Mevr. A. Van den Bergh stelt dat er veel mensen met de auto’s rijden.  Het zou 
verwarrend kunnen zijn als er gekozen wordt voor verschillende brandstoffen. 
Burgemeester J. De Borger vraagt om na te gaan wat de goedkoopste oplossing is, er moet 
rekening gehouden worden met het aantal kilometers dat er met de voertuigen gereden wordt. 
Raadslid B. Carleer laat weten dat de Vlaamse en federale overheid gebruik maakt van een 
tabel met econorm.  Deze tabel houdt niet enkel rekening met de uitstoot. 

Er wordt beslist om, bij volgende aankopen, rekening te houden met het milieu. 

05 BIJKOMEND AGENDAPUNT AANGEBRACHT DOOR BURGEMEESTER J. 
DE BORGER: AANPAK VAN OVERLAST IN LONDERZEEL 

De voorzitter verleent burgemeester Jozef De Borger het woord voor de toelichting van zijn 
bijkomend punt op de agenda: “Aanpak van overlast in Londerzeel”. Burgemeester De Borger 
laat een leidraad bezorgen aan alle raadsleden. 

De burgemeester schetst dat recent in de gemeenteraad van Londerzeel de overlast in het 
kader van fuiven aan de orde was. Hij wenst deze problematiek bespreekbaar te maken in de 
politieraad en uiteraard ook voorleggen aan de Zonale Veiligheidsraad. 

Burgemeester Jozef De Borger schetst de problematiek als volgt: 

- Uit het veiligheidsbeeld van Londerzeel van de politiezone K-L-M,  blijkt dat er een 
rechtstreekse band bestaat tussen overlast en fuiven. 



- De drie gemeenten worden geconfronteerd met een groot scala aan 
uitgaansmogelijkheden zoals (mega)fuiven en optredens in cafés en fuifzalen; in open 
lucht of in tenten. 

- Vanuit de politie werden regelmatig grote inspanningen geleverd om vandalisme, 
vechtpartijen, wildplassen, , ... aan en in de onmiddellijke omgeving van deze 
evenementen te voorkomen en te beletten door preventieve en repressieve initiatieven: 

� Telkens opnieuw voorafgaand overleg met de organisatoren en hun 
security, burgemeester/schepenen, brandweer; 

� Inzet van extra voetpatrouilles tijdens de weekendnachten; 
� Inzet van twee tot vier personeelsleden van de lokale recherche; 
� Inzet van de verbindingsofficier van de gemeente waar de megafuif 

doorgaat om “kort op de bal te spelen”. 

- Het gemeentebestuur van Londerzeel leverde bijzondere (financiële) inspanningen 
door het plaatsen  en recent bijplaatsen van camera’s 

- De laatste maanden stellen wij vast dat ingevolge het groot aantal fuiven in 
Londerzeel-centrum en in Malderen de overlast ondraaglijk is geworden voor de 
omwonenden. De draagkracht van de buurt wordt overschreden zoals blikt uit de 
talrijke klachten bij de gemeente en de politie. 

- Uit cijfers van de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugs en uit recente publicaties 
weet iedereen hoe dramatisch alcoholmisbruik onder jongeren toeneemt. 

- Om te verhelpen aan de problematiek dienen wij de juiste keuze te maken bij de 
inschakeling van de poltie. Staat de politie aan het einde van de veiligheidsketen of 
eerder aan het begin? Komen we tegemoet aan de steeds luider wordende stemmen 
voor “meer blauw op straat” en gaan we dus de fuifproblematiek trachten op te lossen 
door de inzet van méér uniformen of kiezen we voor de politie als parnter in een 
veiligheidsbeleid waar elke betrokkene een rol heeft te spelen? De keuze is wat 
burgemeester Jozef De Borger betreft zeer duidelijk: iedereen moet zijn/haar steentje 
bijdragen. 

- Men vraagt blijkbaar hoe dan ook prioritair méér inspanningen van de lokale politie 
op het vlak van overlast. 

- Voor de gemeente Londerzeel zijn er gemiddeld anderhalve fuif per week. Willen we 
alleen al daar voldoen aan de wensen, dan is het inzetten tijdens de weekennachten 
van twee of drie bijkomende teams noodzakelijk (buiten de reguliere twee 
interventieteams). 

- Met eenzelfde potentieel aan personeel en met een maximale, efficiënte inzet en 
planning, kunnen wij momenteel (bijna) alle opdrachten aan. Uit het jaarverslag 2009 
is gebleken dat we een serieuze inhaalbeweging moeten maken op het vlak van 
“verkeer”. Het is ook gebleken dat we serieuze inspanningen moeten blijven doen, 
zeker naar het einde van het jaar toe, voor de preventie/aanpak van al dan niet 
gewapende inbraken, diefstallen en overvallen. Er zal dus op deze twee terreinen “een 
tand moeten bijgestoken worden”. Voor wat “verkeer” betreft is de spreekwoordelijke 
stok achter de deur het veiligheidsfonds: resultaten moeten aantoonbaar verbeteren. 



Burgemeester De Borger komt tot enkele conclusies en stelt: 

- Om het maatschappelijk draagvlak te garanderen is een vorm van partnership tussen 
de verschillende actoren, waaronder de politie, noodzakelijk. Dit is een 
toekomstgerichte werkmethode die duurzaam is en een lange termijnoplossing biedt. 

- Op politioneel vlak biedt de huidige capaciteit van onze zone (met de oprichting van 
een cel verkeer), de mogelijkheid om sterk de beleidsopties te realiseren mits een 
inhaalbeweging “verkeer” en aanhoudende inspanningen voor preventie/repessie van 
inbraken. Er dringen zich echter wel keuzes op in de capaciteitsinzet, waarbij het 
beleid zal moeten bepalen wat uiteindelijk gewenst is, wat onvermijdelijk een gevolg 
heeft, zoals: 

o Inzet tegen “overlast” verhogen betekent verminderen inzet  in andere 
veiligheidsdomeinen. 

o Zowel inzet verhogen tegen “overlast”, als de inspanningen op hetzelfde 
niveau houden (maar dit is niet gewenst, want eigenlijk zouden ze moeten 
verhogen) in “verkeer” en inbraken”. Indien voor deze optie zou gekozen 
worden, kan gedacht worden aan het oprichten van een “overlastteam”. In acht 
genomen de weekendprestaties en frequentie van fuiven, is de grootte van 5 
inspecteurs een eerste realistische beoordeling. 

o Op het vlak van zaaluitbaters en organisatoren moeten inspanningen geleverd 
worden om in gemeen overleg te werken aan excessen, die vandalisme in de 
hand werken. Aandachtspunten hierbij zijn een verbod op sterke dranken, een 
aanwezigheid van de organisatoren in het straatbeeld, voorafgaandelijke 
briefing aangaande de verwachtingen van het bestuur en een evaluatiesysteem 
voor de fuiven. 

Burgemeester Jozef De Borger schuift op basis van de conclusies ook de eventuele 
mogelijkheid naar voor om aan de keuze te denken voor het oprichten van (bijkomend) een 
overlaststeam: 

o Op basis van een gemiddelde van 5 INP’s met +/- 5 jaar anciënniteit, zullen de 
5 INP’s voor het overlastteam op jaarbasis (all-in: wedde, vergoedingen, 
toelagen, eindejaarspremie, vakantiegeld) in totaal €200.000 kosten (dus 
€40.000 per persoon). 

Burgemeester De Borger besluit dat de overlastproblematiek en de al dan niet-oprichting van 
een overlastteam te bespreken zijn in de politieraad en uiteraard in het Zonaal 
Veiligheidsoverleg. 

De korpschef voegt toe dat de overlastproblematiek reeds in het Zonaal Veiligheidsoverleg 
van de PZ K-L-M ter sprake kwam, waarbij werd aangetoond dat er een relatie bestaat tussen 
fuiven/nachtlawaai en vandalisme. Hij heeft de interventies opgevraagd die in de periode van 
1 januari 2010 tot 30 april 2010 vereist waren in de drie gemeenten m.b.t. nachtlawaai, 
moeilijkheden met dronken personen, beschadigingen aan onroerend goed, wederzijdse 
slagen en verwondingen, e.d., kortom m.b.t. ”overlast” in relatie met “fuiven”. Voor Kapelle-
op-den-Bos waren dit 11 interventies, w.o. twee vechtpartijen in bende; voor Londerzeel 
waren dit 21 interventies, voor Meise 16, waarvan een zestal rechtstreeks verband hielden met 
een jeugdhuis. 



De korpschef stelt dat hij in het kader van de preventie van drankmisbruik consequent blijft 
wat betreft zijn negatief advies ten aanzien van vragen om sterke dranken te schenken op 
(jeugd)fuiven. Hij vermeldt ook de verschillen die ontstaan zijn in de sluitingsuren van fuiven 
in de drie gemeenten van de zone. 

Burgemeester Leo Peeters stelt dat overlast vaak veroorzaakt wordt door kleine groepjes die 
zich niet gedragen, waarvoor toch andere jongeren niet mogen opdraaien. 

Het onderwerp zal nog in een politieraad besproken worden; een Zonale Veiligheidsraad zal 
dit onderwerp eveneens spoedig behandelen. 

Raadslid B. Carleer meldt dat er ook discussie was rond dit onderwerp in de gemeenteraad 
van Londerzeel.  Hij laat weten dat zijn fractie pleit voor tijdelijke maatregelen. 

Raadslid L. Van Schel zegt dat alle partners hierbij betrokken moeten worden. 

Raadslid J. Noens vindt het een goed voorstel.  Ook al heeft Meise geen fuifzaal, toch is er 
overlast door andere evenementen. 

Burgemeester L. Peeters verduidelijkt dat er een grote differentiatie moet gemaakt worden 
tussen de gemeenten.  Ook mogen de jongeren niet in een hoek geduwd worden omdat er een 
paar ‘moeilijk’ doen.  Het is belangrijk dat er gewerkt wordt aan preventie, er moeten 
engagementen gesloten worden tussen de verschillende partners.  Hij geeft ook het belang aan 
van het gebruik van tijdelijke maatregelen: nu is overlast een prioritaire doelstelling. 

Raadslid W. Kerremans duidt op de verschillen in onze gemeenten, maar zegt dat er een 
oplossing gezocht moet worden die voor alle gemeenten telt.  Er moet geleerd worden uit 
alles wat al ondernomen geweest is. 

Raadslid P. Brioen merkt op dat, ook voor preventieve optredens, personeel nodig is. 

Burgemeester L. Peeters meent dat ook andere mensen, zoals de jeugdraad, hierin moeten 
investeren. 

Burgemeester J. De Borger laat weten dat Londerzeel dit ook doet en dat het zeker niet de 
bedoeling is dat de jeugd wordt gestigmatiseerd. 

Raadslid J. Noens vindt de opstart van een overlastteam een goed voorstel. 

Raadslid W. Kerremans vraagt wat er gebeurt met evenementen die op de grens met andere 
gemeenten plaatsvinden. 
De korpschef meldt dat er dan met alle betrokkenen zoals burgemeester, brandweer, … wordt 
samen gezeten. 

Er wordt besloten dat dit agendapunt materie is voor de Zonale Veiligheidsraad omdat dit 
momenteel geen doelstelling is van ons Zonaal Veiligheidsplan.  Er zal een extra Zonale 
Veiligheidsraad gehouden worden. 



GEHEIME ZITTING

Namens de Politieraad : 
Op bevel :  
Secretaris Burgemeester-Voorzitter 

Vanessa VAN DESSEL Marcel BELGRADO 
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