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OPENBARE ZITTING 

 
 

01 VERWELKOMING EN START VAN DE VERGADERING 

 
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of het agendapunt met titel ‘Invulling vacature 
personeelsconsulent’ bij hoogdringendheid kan besproken worden. 
Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 
Tevens wordt gevraagd om te kunnen starten met de geheime zitting zodat daarna voldoende 
tijd is om het jaarverslag 2015 en het zonaal veiligheidsbeeld te bespreken.  Iedereen gaat 
akkoord. 
 
 

GEHEIME ZITTING 

 
 
OPENBARE ZITTING 

 
 

05 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 
 
 

06 JAARVERSLAG 2015 + ZONAAL VEILIGHEIDSBEELD 

 
De korpschef geeft een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie: 
 

Management van medewerkers : personeelskost blijft de grootste kost 
 Personeelsbestand 
 Personeelsevolutie 
 Ziekte en arbeidsongevallen 
 Opleidingen/vormingen 
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 Intern toezicht/controle 
Management van middelen 
 Begroting 
 Middelen 
Management van processen 
 Capaciteitsaanwending 
 7 basisfunctionaliteiten 
 Andere diensten 
 Lokale prioriteiten/actieplannen 
 Overuren 
 Wijkwerking 
 Onthaal 
 Interventie 
 Slachtofferbejegening 
 Recherche 
 Verkeersdienst 
 Ondersteuning 
 APO/gerechtelijk bureel 
 Openbare orde 
Klanten en leveranciers/maatschappij 
Bestuur en financiers (resultaten) 
 
Zonaal veiligheidsbeeld 

 
De aanwezigen hebben ter zitting de hand-outs ontvangen. 
 
Raadslid C. Moons vraagt naar de taak van een vertrouwenspersoon. 
De taak van de vertrouwenspersonen is het ondersteunen van de preventieadviseur in de 
bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De 
vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van personen die menen slachtoffer te zijn, en helpt 
hen met het zoeken naar oplossingen. 
 
Raadslid C. Reniers vraagt of er op korte termijn een oplossing is voor het 
capaciteitsprobleem. 
De korpschef verduidelijkt dat er twee opties zijn: ofwel meer capaciteit krijgen, ofwel 
diensten afbouwen. 
 
Raadslid E. De Boeck stelt de vraag of de federale toelage verhoogd wordt voor het uitvoeren 
van bijkomende taken. 
Neen, antwoordt de korpschef.  De federale toelage wordt berekend aan de hand van de KUL-
norm.  
 
Raadslid P. Buelens merkt op dat wij als lokale politie 7% van onze capaciteit moeten 
inzetten voor federale opdrachten, maar kunnen wij ook beroep doen op federale steun? 
De korpschef antwoordt dat we inderdaad een aanvraag voor federale steun kunnen doen, 
maar dat het effectief ontvangen van die steun moeilijk is. 
Ook stelt hij vast dat er een opvallend verschil is in cijfers voor wat de opvolgingscommissie 
Horeca betreft. 
Raadslid C. Reniers vraagt zich af wat dit inhoudt. 
In het algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement wordt dit bepaald: 



opvolgingscommissie: orgaan dat instaat voor de goedkeuring en de opvolging van het 

stappenplan en dat advies geeft bij het verkrijgen van afwijkingen. De samenstelling en 

werking van de opvolgingscommissie wordt bepaald door de Gemeenteraad.  

De zetelende leden zijn: 

-brandweercommandant 

-afgevaardigde brandweer 

-afgevaardigde milieudienst 

-afgevaardigde Politiezone K-L-M 

-afgevaardigde dienst grondgebiedszaken 

-afgevaardigde dienst welzijn en vrije tijd 

-vier afgevaardigden van de horeca 

De schepen van lokale economie is voorzitter van deze commissie. 

Een ambtenaar van de gemeente neemt de functie van secretaris waar. 

 

Raadslid C. Reniers informeert of de meeste diefstallen nog in bendes gebeuren.  De 
korpschef bevestigt dit.  Ook wenst het raadslid te weten of de ANPR-camera’s reeds in 
gebruik zijn. 
De camera’s zijn reeds geplaatst en verbonden met het CIC, maar daar is er geen 
ondersteuning.  Momenteel wordt er op provinciaal niveau een interventiebeleid 
uitgeschreven.  Er is een nieuwe software voor het gebruik van de beelden voor onderzoeken.  
Opleidingen worden voorzien. 
 
Raadslid P. Buelens vraagt of de ANPR-camera’s van de PZ Klein-Brabant reeds in gebruik 
zijn.  De korpschef verduidelijkt dat zij andere camera’s geplaatst hebben.  De beelden 
kunnen enkel voor onderzoeken gebruikt worden. 
 
Raadslid C. Reniers vraagt waarom er geïnvesteerd wordt in iets dat niet of nauwelijks werkt.  
Hij verduidelijkt dat de federale overheden hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. 
Ook wenst hij te weten wat de ophelderingsgraad is.  De korpschef antwoordt dat die miniem 
is. 
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