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code 5417 

 
 

 
POLITIERAAD 

 
Zitting van 12 november 2019 

Aanwezig: 
Luc Vandevelde, burgemeester-voorzitter, Pieter Claeys, burgemeester Kaprijke, Franki Van de 
Moere, burgemeester Sint-Laureins; 
Blanckaert Mátyás, Blomme Gertjan, Bruyninckx Sylvie, Buyck Stefaan, Buysse Janvier, 
Coremans Sandra, De Greve Patrick, Gijssels Filip, De Meyere Luc, De Munter Nicole, De 
Sutter Michel, De Vlamynck Kelly, Hugaert Patrick, Loete Koen, Plaetinck Danny, Van Hamme 
Odette en Verstraete Paul verkozen raadsleden; 
Carine Ginneberge, secretaris; 
Antoinette Vanden Bossche, korpschef. 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Goedkeuring verslag politieraad dd. 10 september 2019 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Vaststellen en goedkeuren begrotingswijziging 1 & 2 dienstjaar 2019 - gewone en 
buitengewone dienst 

Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op de WGP, inzonderheid artikel 34, 40, 71 en 250bis; 
Gelet op de omzendbrief ZPZ 8 van 18 oktober 2000 houdende richtlijnen inzake de 
gemeentebegroting en –boekhouding m.b.t. de politiehervorming; 
Gelet op de omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001 houdende richtlijnen voor het opstellen van de 
beginbalans voor de politiezone; 
Gelet op de omzendbrief PLP 17 van 6 december 2001 betreffende de tussenkomst van de 
federale overheid in de financiering van de lokale politiekorpsen - federale toelagen; 
Overwegende dat voor het opstellen van de begroting 2019 rekening werd gehouden met de 
omzendbrief PLP57 
Gelet op het politieraadsbesluit dd. 11 december 2018 houdende vaststellen van de begroting 
dienstjaar 2019; 
Overwegende dat het totaal exploitatietekort voor de zone dienstjaar 2019: 4.665.430,72 euro 
bedraagt, dwz dat de dotatie werkingskosten goedgekeurd voor het vaststellen van de begroting 
2019 in de politieraad dd. 11 december 2018 dezelfde blijft voor de drie gemeentes maar 
opgesplitst wordt in : 
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Dotatie werkingskosten: 
Eeklo 68,47% 2.914.769,77 € 
Kaprijke 15,46% 658.132,63 € 
Sint-Laureins 16,07% 684.100,34 € 

Dotatie leningslast: 
Eeklo - Kapitaal 229.461,11 € 
Eeklo – Intrest 50.189,52 € 
Kaprijke - Kapitaal 51.810,56 € 
Kaprijke - Intrest 11.332,41 € 
Sint-Laureins - Kapitaal 53.854,83 € 
Sint-Laureins - Intrest 11.779,55 € 

Gelet op de omzendbrief van 7 september 2001 BA/2001/13 – nieuwe lokale politie – 
eengemeentezone en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek en gewoon 
toezicht; 
Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 – Administratief toezicht op de gemeenten en de 
politiezones – Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002; 
Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in 
het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP; 
Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel 
toezicht op politiemateries; 
Gaat over tot de stemming op de wijze zoals voorzien in artikel 26 van de WGP; 
Op voorstel van het Politiecollege; 

Besluit : Is aangenomen met 100 voor - 0 tegen - bij 0 onthoudingen 
Artikel 1: De gewone dienst van de begroting dienstjaar 2019 wordt gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals in hiernavermelde tabel: 

 volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging 
+ 

verlaging 
- 

na de 
voorgestelde 

wijziging 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 950.731,54 0,00 0,00 950.731,54 
Resultaat begrotingsrekening 2018 -424.173,10 393.701,33 0,00 -30.471,77 
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018 526.558,44 393.701,33 0,00 920.259,77 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 8.743.524,23 14.924,36 17.716,88 8.740.731,71 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 9.447.639,41 281.551,08 28.518,42 9.700.672,07 
     
Ontvangsten vorige dienstjaren 341.278,37 34.855,26 0,00 376.133,63 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven overboekingen 163.721,63 16.424,56 0,00 180.146,19 
     
Geraamd resultaat van de begroting  2019 -526.558,44 -248.196,02 -10.801,54 -763.952,92 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 156.306,85 

Artikel 2: De buitengewone dienst van de begroting dienstjaar 2019 wordt gewijzigd en de 
nieuwe uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals in hiernavermelde tabel: 
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 volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging 

verhoging 
+ 

verlaging 
- 

na de 
voorgestelde 

wijziging 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 1.395.742,00   1.395.742,00 
Resultaat begrotingsrekening 2018 0,00 0,00 25.753,35 -25.753,35 
Alg. resultaat begrotingsrekening 2018 1.395.742,00 0,00 25.753,35 1.369.988,65 
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 595.126,50 335.126,50 335.431,42 594.821,58 
Uitgaven van het eigen dienstjaar 663.721,63 1.324.313,28 108.987,37 1.879.047,54 
     
Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Ontvangsten overboekingen 163.721,63 16.424,56 0,00 180.146,19 
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Geraamd resultaat van de begroting  2019 95.126,50 -972.762,22 226.444,05 -1.104.079,77 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019 265.908,88 

 
 

3. Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd 
op twee niveaus - Vacantverklaring 1 inspecteur van politie interventie 

Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, dat voorziet in een regeling voor de inplaatsstelling van het 
personeel van zodra de politiezone in navolging van art. 248 van de WGP; 
Gelet op het Politieraadsbesluit dd. 13 juni 2006 houdende vaststellen van de formatie van het 
operationeel personeel; 
Gelet op het Politieraadsbesluit dd. 6 april 2011 houdende wijziging formatie van het 
operationeel kader en het administratief en logistiek kader; 
Gelet op het KB van 29 januari 2002 waarbij de lokale politie van de zone Eeklo/ Kaprijke /Sint-
Laureins wordt ingesteld op datum van 1 januari 2002; 
Gelet op het KB dd. 20 november 2001 houdende vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief GPI 15 dd. 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 politiezone; 
Gelet dat voor de vijfde mobiliteitscyclus 2019 de vacante betrekkingen uiterlijk 22 november 
2019 aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer dienen toegezonden te worden; 
Overwegende dat 1 inspecteur de politiezone verlaat via mobiliteit met ingang van 1 maart 2020, 
namelijk Ann Valcke naar de LRD PZ Gent; 
Overwegende dat de goedgekeurde formatie van het operationeel kader niet volzet is; 
Overwegende dat het Koninklijk Besluit inzake de vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten en de ministeriële omzendbrief betreffende 
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de toepassing van de mobiliteitsregeling pas op 31 januari 2002 in het Belgisch Staatsblad zijn 
verschenen; 
Gelet op de omzendbrief van 7 september 2001 BA/2001/13 – nieuwe lokale politie – 
eengemeentezone en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek en gewoon 
toezicht; 
Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in 
het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP; 
Gelet op de omzendbrief van 18 oktober 2001 van de heer gouverneur betreffende het toezicht 
op politiemateries; 
Gelet op de omzendbrief van 13 januari 2006 BA/2006/01 – Gemeente- en Provinciedecreet – 
inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op artikel 67 van de WGP; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1:  
Eén betrekking van inspecteur van politie voor de directie operaties meer bepaald de dienst 
interventie - onthaal – dispatching wordt vacant verklaard via mobiliteit. Conform het KB dd. 20 
december 2005 een wervingsreserve te voorzien tot de volgende mobiliteitscyclus voor een 
gelijkwaardige functionaliteit. 
Artikel 2 
De functiebeschrijving en het gewenste profiel van de in artikel 1 vacant verklaarde plaatsen 
worden als bijlage bij deze beslissing gevoegd en goedgekeurd. 
Artikel 3: 
De selectiemodaliteiten voor de kandidaten inspecteur van politie interventie voor mobiliteit 
worden als volgt vastgesteld: 

• in navolging van punt 3.1.6. 5) van de GPI 15 wordt het advies in aanmerking genomen van 
de selectiecommissie. 

De selectiemodaliteiten worden goedgekeurd. 
Artikel 4: 
Conform art. VI.II.41 t.e.m. VI.II.43 RPPol wordt de selectiecommissie voor de personeelsleden 
van inspecteur van politie interventie voor de in artikel 1 vacant verklaarde plaats samengesteld 
uit: 

- Korpschef – voorzitter of haar vervanger 
- Bijzitters: 1 officier lokale politie 
 1 middenkader lokale politie 
- De secretaris wordt aangeduid door de Korpschef 

Artikel 5: 
Conform bijlage 1 van het Koninklijk Besluit dd. 20 november 2001 houdende vaststelling van de 
nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten zullen de dossiers 
van de vacatures aan de directie van de mobiliteit en loopbaanbeheer worden overgemaakt. 

Artikel 6: 
Afschrift van deze beslissing wordt aan de Minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.  
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Artikel 7: 
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de heer Gouverneur via de lijst bedoeld in artikel 
86 van de WGP. 
 
 
PZ – 5417 : EEKLO/KAPRIJKE/SINT-LAUREINS 
 

ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 
 Inspecteur NEEN 4 (5)  

1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven :  
Inspecteur voor de Directie Operaties - dienst Interventie - onthaal – dispatching 
Het gaat om een betrekking waaraan geen voorrang is gekoppeld voor de “oud- Brusselaars” (art. 6 van het K.B. 
30/01/2006). 

2. Functiebeschrijving : 
• Inspecteur voor de Directie Operaties dienst Interventie - onthaal - dispatching 
• uitvoering van de wettelijke taken zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en omschreven 

in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;  
• uitvoering van het takenpakket behorende bij de directie Operaties  meer bepaald in de interventiedienst gericht op de 

uitvoering van de basispolitiezorg; 
• uitvoering van doelgerichte patrouilles, preventieve acties en ondernemen van repressieve acties in functie van de 

prioriteiten; 
• uitvoering van bijstands- en ondersteuningsopdrachten in het kader van de openbare orde en veiligheid, lokale 

recherche, projectwerking, verkeersproblemen en het uitoefenen van een signaalfunctie betreffende de 
maatschappelijke fenomenen welke zich manifesteren; 

• uitvoering van de bovenvermelde opdrachten en taken op autonome wijze, onder de leiding van de verantwoordelijke en 
de hiërarchisch hoger geplaatsten; 

• is bereid te werken in een variabel dienstrooster/uurschema, volgens een ploegenstelsel dat een 24-uur permanentie 
verzekert. Dit dienstrooster zal worden opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende normen. 

3. Gewenst profiel : 
a. Lichamelijke geschiktheid 
Blijk geven van een goede fysieke conditie en kunnen werken in een dienstrooster zoals hierboven beschreven. 
b. Supplementaire diplomavereisten 
Geen. 
c. Vaktechnische kennis 
Goede praktische en theoretische kennis van de vaktechnische werkmethodes door opleiding voor de functie en het 
kunnen gebruiken van gespecialiseerde werkmiddelen.  
Dit vereist onder meer: 
• Een voldoende kennis van de rechtswetenschappen; 
• Een voldoende kennis van de basisbegrippen inzake slachtofferbejegening en het gebruik van de sociale kaart; 
• Een voldoende kennis van de politietechnieken; 
• Ervaring in het aanwenden van verschillende verhoortechnieken; 
• Een goede kennis van de interne organisatie en de korpsrichtlijnen; 
• Een vlotte dactylografie, tekstverwerking en gebruik van de informaticasystemen eigen aan de dienst; 
• Het openstaan voor technologische vernieuwingen en de aanleg om nieuwe toepassingen snel aan te leren; 
• Bereidheid tot volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies. 
d. Persoonlijkheidskenmerken 
Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij verkeert.  
Kan dus zelfstandig werken binnen de beleidslijnen van het korps, de directie en de dienst. 
Kan binnen zijn bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Communiceert actief en 
duidelijk inzake die beslissingen. 
Kenmerkt zich door: 
• Zin voor administratief werk; 
• Punctualiteit, orde en netheid; 
• Een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken; 
• Discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit; 
• Flexibiliteit en stressbestendigheid. 
e. Handelsvrijheid 
Werkt binnen de door de hiërarchische oversten gestelde limieten. Handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen. 
f. Sociale vaardigheden 
Beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede contactuele en communicatieve 
vaardigheden. 
Bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking in het team.  
g. Samenwerking 
Moet zoals hierboven beschreven zelfstandig kunnen werken maar moet evengoed in teamverband kunnen werken en 
functioneren. Hij staat open voor het onderhouden van contacten met de andere diensten; zowel in als buiten het korps. 
Hij is bereid een collega te raadplegen en staat open voor zijn ideeën. 
h. Verbale uitdrukkingsvaardigheid 
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Beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid, ook in soms zeer moeilijke omstandigheden. 
i. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
Beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid die tot uiting komt in het administratief en gerechtelijk werk. 
Heeft een goede kennis van de Nederlandse taal. 

4. Gewone plaats van het werk : Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo (Hoofdpost). 
5. Bijkomende inlichtingen betreffende vacature : Directie HRM/BBO, dhr. Nick Piepers, Tieltsesteenweg 18 - 9900 

Eeklo. 
6. Vereiste bijzondere bekwaamheden : nihil 
7. Vacant ambt. 
8. Samenstelling van de selectiecommissie :  

- Korpschef – voorzitter of haar vervanger 
- Bijzitters: 1 officier lokale politie 
 1 middenkader lokale politie 
- De secretaris wordt aangeduid door de Korpschef 

9. Kennistest : nihil 

 
4. TMVS dv – statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering op 10 

december 2019 
De Raad, 
Gelet op het feit dat Politiezone Meetjesland Centrum aangesloten is bij de 
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort 
TMVS dv ; 
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 
Gelet op de statuten van TMVS dv ; 
Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk 
negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet 
beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt 
voorgelegd ; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben 
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ; dat de algemene vergadering waarvan 
sprake in deze alinea voorzien wordt op 10 december 2019. 
Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv aan de deelnemers werd 
overgemaakt per aangetekend schrijven van 4 september 2019 met volgende voorstellen; 
Artikel 1 
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende 
vereniging”” de woorden “en/of de vereniging” toegevoegd. 
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de 
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22 
december 2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse 
Gewest”. 
Artikel 2 
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: 
“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening 
als voor rekening van haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn in 
de zin van de overheidsopdrachtenwetgeving: 

• aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende 
aankoopactiviteiten, dynamische aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke 
overheidsopdrachten, een en ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op 
te zetten en eraan deel te nemen; en 
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• elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, 
administratieve en financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake 
klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op 
maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor 
projecten ad hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers. 

De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle 
bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de 
verwezenlijking van haar doel ondersteunen. 

De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, 
commissaris of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen. 

De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, 
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of 
onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.  

De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs 
als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de 
dienstverlenende vereniging. 

De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met 
derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 
390 van het decreet door deelname in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm 
hebben aangenomen, voor zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen 
overeenstemt met de eigen doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving van de 
overheidsopdrachten wordt nageleefd.” 

Artikel 2bis 
De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt. 
Artikel 3 
In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing 
naar artikel 396. 
In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden 
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”. 
Artikel 5 
In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd. 
In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425. 
In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden 
“deelnemers die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en 
hebben zij een voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd, wordt de 
verwijzing naar artikel 37 vervangen door een verwijzing naar artikel 425 en wordt het woord 
“toepasselijk” geschrapt. 
Artikel 6 
Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd: 
“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de 
overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het college van 
burgemeester en schepenen of de daartoe bevoegde organen van de overige publiekrechtelijke 
deelnemers beslissen over de afgenomen dienstverlening.” 
Artikel 7 
In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt. 
Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst: 
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“De raad van bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal 
aandelen per deelnemer. Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt 
permanent bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring 
meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een 
wijziging ervan brengt geen wijziging van de statuten mee.” 
Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 
Artikel 8 
In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een 
verwijzing naar het artikel 396. 
Artikel 9 
In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 
In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,” 
geschrapt. 
In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd. 
Artikel 10 
Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt: 
“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de raad van bestuur het aantal onderschreven aandelen 
per deelnemer aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of de 
omzetbijdrage overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. De betrokken deelnemers zullen 
deelnemen aan de daaruitvolgende kapitaalverhoging en/of -vermindering. Voor de 
bevolkingsevolutie wordt het laatst gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis 
genomen, voor de omzetbijdrage de laatst gekende omzet.” 
Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt: 
“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.” 
In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38 
vervangen door wijzigingen naar de artikelen 36 en 37. 
In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het 
woord “tien” de tekens “(10)”. 
Artikel 11 
Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt: 
“De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader van 
de correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.” 
Artikel 12 
In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”. 
Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die luidt 
als volgt: 
“en  

- met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op voordracht 
van TMVW opdrachthoudende vereniging.” 

Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden:  
“Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat 
maximaal twee derden van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn. 
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke 
bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.” 
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In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen door 
een verwijzing naar artikel 434 van het decreet. 
Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst: 
“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De 
deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem 
vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter 
van de raad van bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot een andere bestuurder 
aanwijst die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. 

Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot 
tweemaal toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de 
raad, en verstrekt toelichting bij het beleid.” 
De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst: 
“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) 
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt 
rechtstreeks aangeduid door gemeentes. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan 
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of 
aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.” 
In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de 
woorden “aan te duiden” door het woord “aanduiden”. 
In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het 
woord “zes” de tekens “(6)”. 
Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 
Artikel 14 
Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt: 
“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad 
van bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op 
het moment dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene 
vergadering gaat bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits 
eerbiediging van de beginselen aangegeven in artikel 12. De aldus benoemde bestuurder 
voltooit het mandaat van zijn voorganger.” 
Artikel 16 
Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en secretariaat 
van de vergaderingen”. 
In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een verwijzing 
naar artikel 25. 
In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”. 
Artikel 18 
In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden “hem 
verboden”. 
Artikel 19 
In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden wordt” 
geschrapt. 
Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt. 
De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt: 
“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur 
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verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging 
bindend zijn, daaronder begrepen de onderhandse en de authentieke aktes en de 
rechtsvorderingen, met inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres en als verweerster, 
geldig verricht door één bestuurder alleen handelend of in voorkomend geval zijn 
plaatsvervanger, samen met de gevolmachtigde.” 
Artikel 20 
In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”. 
In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd. 
Artikel 21 
In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd. 
In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in 
tuchtzaken erom verzoekt” geschrapt. 
Artikel 22 
In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt: 
“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien 
(10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de 
bekendmaking op de hoogte gebracht.” 
In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud van 
de toepassing van de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”. 
In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en 
wordt het woord “bezorgen” geschrapt. 
In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een verwijzing 
naar artikel 440. 
TITEL IV 
In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt. 
Artikel 23 
Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt: 
“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of 
meerdere commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en 
decretale bepalingen.” 
In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)” en worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd. 
In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen 
door de woorden “brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen 
door de woorden “Hij(Zij) vermeldt(en)”. 
TITEL V 
Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt. 
Artikel 25 
In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” 
toegevoegd. 
In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt. 
Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt. 
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Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt: 
“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de 
leden van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, 
met dien verstande dat de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de 
raad van bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste 
gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een 
gemeenteraadszitting in één van de deelnemende gemeenten.” 
Artikel 26 
Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt: 
“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat in 
de dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.” 
Artikel 27 
In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 
In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité” 
geschrapt. 
Artikel 28 
In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door 
het woord “dinsdag van”. 
In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door 
het woord “commissaris(sen)”. 
In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door 
het woord “commissaris(sen)”. 
In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene 
vergadering”. 
In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt 
het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”. 
In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt. 
Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt: 
“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan 
geen terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot de 
dienstverlenende vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de 
gemeenteraad op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich 
verschillende beheersvormen reëel aanbieden.” 
Artikel 29 
In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na het 
woord “twee” de tekens “(2)”.  
In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of buitengewone 
zitting” geschrapt. 
In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”. 
In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd. 
In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt. 
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Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt: 
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met 
een beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing 
bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De 
toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 

Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 
Artikel 30 
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt: 
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering 
wordt mede bepaald in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.   

De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt:  

- elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer 
dan vijfenzeventigduizend (75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve 
vertegenwoordiger aanduiden; 

- gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve 
vertegenwoordiger afvaardigen. 

Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen 
in de algemene vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, 
duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger.” 
Artikel 31 
In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het 
woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd. 
Artikel 33 
In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt: 
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de 
tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de 
bekendmaking op de hoogte gebracht.” 
In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende 
provincies,” geschrapt en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
Artikel 34 
In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd en 
worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”. 
In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” 
vervangen door de woorden “commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens 
“(14)” ingevoerd. 
In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en worden 
de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”. 
In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt. 
Artikel 35 
In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”. 
Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt. 
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In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben gehoord,” 
geschrapt. 
Artikel 36 
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens 
“(18)” ingevoegd. 
In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de 
tekens “(90)” ingevoegd. 
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt en 
worden de woorden “op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het totaal 
aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.”. 
In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41 
vervangen door een verwijzing naar artikel 40. 
In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de 
tekens “(18)” ingevoegd. 
Artikel 37 
Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout 
dienstverlenende vereniging” toegevoegd. 
In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen 
door een verwijzing naar artikel 37 en 38.  
In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd. 
In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt: 
“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware 
fout begaat zal de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. 
Onder zware fout wordt hierbij verstaan het systematisch niet-naleven van de 
uitvoeringsplanning die werd overeengekomen voor de deelop-drachten waarvoor werd 
afgenomen. Indien binnen een termijn van drie maanden de zware fout niet hersteld is, wordt 
het geschil voorgelegd aan een arbitragecommissie waarvan de samenstelling wordt vastgelegd 
in een huishoudelijk reglement. De arbitragecommissie zal oordelen of de dienstverlening voor 
dat bepaald domein door de betreffende deelnemer vroegtijdig kan worden opgezegd.” 
Artikel 38 
In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” een 
komma ingevoegd. 
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39 
vervangen door een verwijzing artikel 38. 
In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende 
tekst: 
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een 
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd 
tot tijd gewijzigd.” 
Artikel 40 
De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst: 
“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging 
of in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars 
op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een 
beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat 
college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt 
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telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle 
andere organen vervallen op het ogenblik van ontbinding. 

Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke 
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan 
zij van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam 
van het bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.” 
In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het 
college bezit”. 
Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst: 
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de 
dienstverlenende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar 
aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar leden-
vereffenaars.” 
In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat” 
vervangen door de woorden “Het college van vereffenaars”. 
In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door de 
woorden “Het college van vereffenaars heeft”. 
In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39 
vervangen door een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 37 
vervangen door een verwijzing naar het artikel 425. 
In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt en 
wordt het woord “volstortte” vervangen door het woord “volstorte”. 
Artikel 41 
In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord 
“dienstverlenende”. 
Hernummering 
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen. 
Gelet de motivering door de raad van bestuur van TMVS dv m.b.t. deze statutenwijziging die als 
bijlage aan onderhavig besluit wordt gevoegd ; 
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
statutenwijzigingen te weigeren ; 
BESLUIT: 19 stemmen voor, 1 onthouding 
Artikel 1. De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor 

Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het 
desbetreffend ontwerp, goed te keuren. 

Artikel 2. Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de 
buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
• hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be,  
gestuurd worden. 

mailto:20191210BAVTMVS@farys.be
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5. Principebeslissing tot het leveren en plaatsen van een ANPR-netwerk en 

overlastcamera’s conform het raamcontract van de Federale Politie 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Tussenkomsten van raadsleden Mátyás Blanckaert, Michel De Sutter, Filip Gijssels, Gertjan 
Blomme en Nicole De Munter. 
Op de vragen werd geantwoord door mevrouw Antoinette Vanden Bossche en de heer 
burgemeester-voorzitter Luc Vandevelde. 
Daarna gaat de raad over tot de stemming. 
De Raad, 
Gelet op de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) dd. 25 mei 2018. 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG 
Gelet op de Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik 
van camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 
tot regeling van de plaatsing en gebruik van de bewakingscamera’s, van de wet van 30 
november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet 
van 2 oktober tot regeling van de private en bijzonder veiligheid; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing  en het 
gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten 
van bewakingscamera’s;; 
Gelet op het Koninklijk Besluit  van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 
februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking 
plaatsvindt; 
Gelet op de beslissing van de politieraad dd. 14 juni 2018 houdende - fase 1: Principebeslissing 
tot het leveren en plaatsen van een ANPR-netwerk conform het raamcontract van de federale 
politie, op volgende locaties op volgende locaties:  
- Sint-Laureins: N456 – Molenstraat (net voorbij het kruispunt Oudemansdijk/ Mollekot) voor 

het in- en uitgaand verkeer. 
- Sint-Laureins: N455 – Sint-Magrietestraat (net voorbij het kruispunt met Hondseindestraat) 

in- en uitgaand verkeer 
- Kaprijke: kruispunt Vaartstraat (N456) en E34:  

o ten noorden van de E34 voor het in- en uitgaand verkeer 
o  ten zuiden van de E34 voor het in- en uitgaand verkeer 

- Eeklo: kruispunt R43 en N9 
o Leopoldlaan richting Eeklo voor het in- en uitgaand verkeer 
o Leopoldlaan richting Maldegem voor het in- en uitgaand verkeer 
o Ringlaan ten noorden van de N9 voor het in- en uitgaand verkeer 
o Ringlaan ten zuiden van de N9 voor het in- en uitgaand verkeer 

 
Gelet op de beslissing van politieraad dd. 13 november 2018 houdende Principebeslissing tot 
het leveren en plaatsen van een ANPR-netwerk conform het raamcontract van de federale 
politie – fase 2, op volgende locaties: 
 
- Sint-Laureins: 

o Dorpstraat 9980 Sint-Laureins thv van overkant nr. 5 (51.243717° - 3.517859°) voor 
het in- en uitgaand verkeer. 
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o Dorpstraat 9980 Sint-Laureins thv van overkant nr. 95 (51.241904° - 3.524496°)) voor 
het in- en uitgaand verkeer. 

- Eeklo: kruispunt N9 en Zuidmoerstraat (met roodlicht camera) 
o Binnenkomend verkeer richting Eeklo (centrum)  - Gentsesteenweg  (51.179967°- 

3.575771°) – waar nu ongeveer een roodlicht/snelheid camera staat 
o Uitgaand verkeer richting Waarschoot – Koning Astridplein thv nr. 62 - waar nu 

ongeveer een roodlicht/snelheid camera staat 
- Eeklo: Oostveldstraat (invalsweg richting Kaprijke)  

o Oostveldstraat thv van overkant nr 52 (51.181798° - 3.576.16°) 
 
Overwegende dat voor fase 3, wordt voorgesteld om een ANPR-netwerk Molenstraat (met dual 
lane camera met frontaal zicht in beide richtingen, met een overzichtscamera en trajectctrl 
tussen 2 portalen) en aangesloten op het nationaal netwerk op het grondgebied van de 
politiezone te voorzien, op volgende locaties: 
- in de Molenstraat te Kaprijke (snelheid 70 km/uur) 

o N456 - Molenstraat (type weg: N-weg), met GPS coördinaten:  51.224974, 3.618792 
o N456 - Molenstraat (type weg: N-weg), met GPS coördinaten:  51.246499, 3.612940 

 
en overlastcamera’s (SafeCity / camera systeem) te Eeklo en Kaprijke, en aangesloten op het 
nationaal netwerk op het grondgebied van de politiezone te voorzien, op volgende locaties: 
- Kaprijke: aan het Sock (Sport Ontspanning Cultuur Kaprijke), in de Molenstraat 28 in 

Kaprijke 
- Eeklo: Markt, Krügercomplex, Sportpark, Zuidkaai, Blokhutten 

Overwegende dat de keuze om het integrale camera-netwerk uit te breiden met vaste camera’s 
volledig past in de filosofie van het veiligheidsbeleid van de politiezone. Cameradekking is één 
van dé meeste efficiënte manieren om misdrijven op te helderen of te doen stoppen. Gelet op de 
finaliteit die bepaald werd, namelijk de aanpak van overlast, drugs, eigendomsdelicten, 
verkeersonveiligheid en dreiging. De politiezone wordt binnen afzienbare tijd voorzien van een 
ANPR-cameraschild dat binnen- en buitengaande voertuigen kan detecteren en identificeren. 
De finaliteit van deze toepassing is om geseinde voertuigen in real time op te sporen en te 
intercepteren met behulp van de omliggende zones, drugstrafiek te ontraden en in kaart te 
brengen, misdrijven op te helden en rondtrekkende dadergroepen te ontraden. Naast de vaste 
ANPR-camera’s wordt een mobiele ANPR-voertuig ingezet om gericht controles uit te voeren. 
De finaliteit is een vast camera-netwerk (overzichtscamera’s) uit te bouwen dat ervoor zorgt dat 
op een aantal plaatsen een verstandige en bijna sluitende dekking mogelijk is. De visie om een 
bijkomend netwerk van vaste camera’s te installeren was reeds besproken, doch de budgettaire 
voorzichtigheid gebied om dergelijke grote investeringen gefaseerd te implementeren;  
Overwegende dat het gebruik van de ANPR-camera’s en de verwerking van de beelden zoals 
voorzien in de aanvraag een noodzakelijk, gepast en aanvullend doch niet overmatig middel 
vormt voor het bereiken van de beoogde doeleinden; 
Overwegende dat een nationaal register met de geolocalisatie van alle door de politiediensten 
gebruikte vaste camera’s door de federale politie wordt bijgehouden en op een digitale wijze 
wordt bewaard; 
Overwegende dat blijkt dat de aanvraag en het advies tot plaatsing van het ANPR-netwerk 
vooralsnog het voorwerp dienen uit te maken van een gemeenteraadsbeslissing van de stad 
Eeklo en de gemeente Kaprijke; 
Overwegende dat de totale kostprijs voor de levering en installatie van dergelijk  ANPR-
cameranetwerk wordt geraamd op € 139.255,39 en € 30.250,00; 
Overwegende dat de kredieten worden voorzien op artikel 330/744-51 van de 
begrotingswijziging 1&2 van 2019 : 
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Overwegende dat bij deze opdracht een onderhoudscontract dient te worden afgesloten en dat 
de nodige kredieten hiervoor zullen voorzien worden op artikel 330/124-12 in de begroting van 
de volgende dienstjaren; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 
de bevoegdheden van de politieraad; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
234 en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: 
De raad geeft principieel goedkeuring tot het leveren en plaatsen van een vast ANPR-
cameranetwerk voor een totaal geraamd bedrag van € 169.505,39 euro; 
Artikel 2: 
De raad geeft het college opdracht tot het gunnen op basis van het raamcontract van de 
federale politie; 
Artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in berotingswijziging 1&2 van 2019, op artikel 
330/744-51 van de buitengewone dienst; 
Artikel 4: 
De uitgaven voor het onderhoudscontract zullen voorzien worden op artikel 330/124-12 in de 
begroting van de volgende dienstjaren; 
Artikel 5: 
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de heer Gouverneur via de lijst bedoeld in artikel 
86 van de WGP; 

6. Mededeling: Zonaal Veiligheidsplan 
 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche, wordt een toelichting gegeven via een 
PowerPointpresentatie die op de zitting van de Raad is uitgedeeld. Deze wordt als bijlage 
toegevoegd aan de notulen. 
 
Hier eindigt de zitting 
 

Namens de politieraad: 
 
 
 
 
 
 
 
Carine Ginneberge Luc Vandevelde 
Secretaris Burgemeester-Voorzitter 
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Zonaal veiligheidsplan
2020 ‐ 2025

1e HCP Antoinette Vanden Bossche

Beeld optimale bedrijfsvoering in onze zone

‐ Overzicht van de capaciteit in de politiezone

‐ Opvang 4/5 FTE

Kader

Personeels‐formatie
1‐9‐2019 Capaciteit 

PZ                    
(VTE op 
loonlijst)

(1‐9‐2019)

Reëel 
beschikbaar/  
inzetbare 
capaciteit

(1‐9‐2019)

Afgedeeld 
In/uit

Statutair Contractueel

INP 65 62 61,4

HINP 17 15 13,8 1

CP 5 5 5

HCP 1 1 1

Totaal operationeel 88 83 81,2 1

D 2 4 6 5,1

C 11
2

13 12,8

B 2 1 3 2,8

A 3 3 3

Totaal 
Burgerpersoneel

Totaal 18
8

25 23,7

1

2
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Korpschef

Directie 
Operaties

Onthaal/ 
Dispatching/ 
Interventie

LRD (+ 
Maat.rech)

D.I.T.

Bestuurlijke 
directie

Wijkwerking 
(domiciliefraude, 

radicalisering, 
vreemdelingen-

wetgeving, wapens)

Overlast & Milieu
(nog niet ingevuld)

L.I.K.

Verkeer 
(iow & evenementen)

Directie 
BBO/HRM/ 

communicatie

Personeel/ Planning/ 
welzijn/ 

communicatie

Logistiek

Gerecht. en Adm. 
secretariaat

Opnet/ klusjesman

Politiesecretaris HINP Detachering
naar CIC OVL

Veiligheidsconsulent
Ondersteuning (tech. 

beheer)

Huidige structuur 
/Organogram

Minimale normen: basisfunctionaliteiten:
• Interventie + onthaal hoofdpost:

• 1 CP, 8 HINP, 36 INP + 2 niv C

• Wijkwerking (+ onthaalposten Kaprijke en Sint‐Laureins):
• 1 CP, 2 HINP, 12 INP + 2 niv C

• Verkeer:
• 1 HINP, 6 INP, 2 niv C (*) en 1 niv D

• Lokale recherche:
• 1 CP, 4 HINP, 9 INP(*) + 1 niv B

• Handhaving openbare orde:
• 1 OGP 24u/7d en 1 OBP bereikbaar en terugroepbaar

• Hycap niveau B, 3 HINP en 14 INP opgeleid en uitgerust HO (begroting 
2021 een HYCAP‐wagen voorzien)

• Slachtofferbejegening: bi de PZ 1 HINP, 6 INP, 1 niv B (MA) en 1 niv C(**)

3
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Reguliere werking ‐ Ops

‐ Interventie (+ onthaal)

‐ Wijkwerking

‐ Verkeer

‐ Lrd (+ maatschappelijke recherche)

‐ Openbare orde

‐ Slachtofferbejegening

Ondersteunende diensten + directies

‐ Korpschef

‐ Politiesecretaris: 1 niv A
‐ DPO: 1 niv C (*)

‐ Directeur operaties: 1 CP

‐ Bestuurlijke directie: 1 CP

‐ L.I.K.: 1 niv A (analist), 1 HINP, 1 INP en 1 niv C

‐ Directie BBO, planning, communicatie, opnet …
‐ 1 niv A, 2 niv B, 1 niv C (planning), 1 niv C (logistiek), 1 niv C 

(gerecht. Secr/wapens), 1 niv C (adm secr), 3 niv D (opnet, 1 niv C 
(klusjesman)

‐ ICT: 2 niv C

5
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Strategie en beleid – ZVP 2020‐2025

Resultaat argumentatiematrix (ZVR dd. 4 juli 2019)

‐ Veiligheid en leefbaarheid:
‐ Transversale thema’s :

‐ Bestuurlijke handhaving

‐ Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit, veiligheidshandhaving en 
opsporing.

‐ Criminaliteitsfenomenen:
‐ Verkeersongevallen (alcohol, drugs en snelheid) (*) 

‐ Inbraak in woningen en gebouwen

‐ Drugs en drugsoverlast

‐ Overlast

‐ Optimale bedrijfsvoering:
‐ Fenomeengericht werken

‐ Digitaliseren

‐ Beheer van informatie en kennis (communicatie)

Niet weerhouden fenomenen

‐ Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme : er is een LIVC 
opgericht, wordt beschouwd als een aandachtspunt. De tool KOMPAS zal 
dr 2 off (met veiligheidsmachtiging) gehanteerd worden. Nemen deel aan 
de vergaderingen LTF Oost‐Vlaanderen

‐ Intrafamiliaal geweld: Dit fenomeen wordt opgenomen in de reguliere 
werking. Er wordt een standaard werkprocedure uitgewerkt conform 
OBOV 15/2017.

‐ Cybercrime en cybersecurity: De politiezone heeft geïnvesteerd in een 
LCCU (conform de richtlijnen van het RCCU Oost‐Vlaanderen) en dit om 
dit fenomeen te integreren in de reguliere werking van de LRD.

‐ Domiciliefraude: reguliere werking wijk (2 INP) – uitkeringsfraude en 
fraude in sociale woninghuur. Zijn referentieambtenaar –
arbeidsauditoraat. CP Wijk is lid werkgroep Sofia.

7
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ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 
 

     

STRATEGIE 
 

3 SPORENBELEID 

REGULIERE WERKING  BEARGUMENTEERDE 
KEUZE 

SPOOR 1  SPOOR 2  SPOOR 3 

     

Basisfunctionaliteiten  Ondersteunende 
processen 
(EFQM‐model) 

Beargumenteerde keuze 
(in projectvorm) 

Handhaving openbare 
orde 

Communicatie en 
infohuishouding 

Transversale thema’s 
(1tem4): 

‐ Bestuurlijke handhaving 
‐ Internet en ICT als 
facilitator voor criminaliteit 

Interventie  Management van  
medewerkers 

1. Verkeersongevallen 
(alcohol, drugs en 
snelheid 

Lokale opsporing en 
onderzoek 

Management van  
Middelen 

2. Inbraak in woningen en 
gebouwen 

Onthaal 
 

Projecten  3. Drugs en drugsoverlast 

Slachtofferbejegening 
 

Strategie en beleid  4. Overlast 

Verkeer 
 

   

Wijkwerking 
 

  Fenomeengericht werken 

    Digitaliseren 

    Beheer van informatie en 
kennis (+communicatie) 

 

Strategische doelstellingen worden in 
een actieplan uitgeschreven

Verbeterinitiatieven zonder opstellen 
van actieplan

Draagvlak creëren en verdere 
organisatieontwikkeling

Strategische doelstellingen

• In het ZVP wordt vooropgesteld aan welke strategische 
doelstellingen we de komende zes jaar willen werken.

• In het plan wordt nog niet beschreven hoe we dit gaan doen, 
dit komt aan bod in de jaarlijkse actieplannen.

• Conform CP2, is het zonaal veiligheidsplan een beleidsplan van 
de politie op strategisch niveau.

9
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Strategische doelstellingen

De prioriteiten worden ieder afzonderlijk behandeld maar toch zal 
het fenomeen‐overschrijdend karakter worden bewaakt. Vandaar 
de transversale thema’s:
• Bestuurlijke handhaving en informatie‐uitwisseling.

• Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit, maar ook voor veiligheidshandhaving 
en opsporing

Criminaliteitsfenomenen:
• De lokale politie Meetjesland centrum zal een gerichte politiek voeren tegen inbraak 

in woningen en andere gebouwen en waarin een ontradende, geïntegreerde en 
kwaliteitsvolle werking centraal staat.

Strategische doelstellingen

• De lokale politie Meetjesland centrum wil in 2020‐2025 het verhandelen en 
gebruiken van drugs in de politiezone op verschillende vlakken en op een 
geïntegreerde manier ontraden.

• In samenwerking met haar diverse partners wenst de lokale politie Meetjesland 
centrum bij te dragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren 
van de verkeersleefbaarheid in die gebieden waar, behalve een verkeersfunctie, nog 
andere functies belangrijk zijn (wonen, winkelen, recreatie, …). De focus ligt op 
snelheid, alcohol en drugs in verkeer en de verkeersongevallen.

• De lokale politie Meetjesland centrum zal een gerichte politiek voeren tegen de 
overlastproblemen en waarin een ontradende, geïntegreerde en kwaliteitsvolle 
werking centraal staan.

11
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Strategische doelstellingen

Bedrijfsvoering:
• Fenomeengericht werken

Strategische doelstellingen

Bedrijfsvoering:

• Digitaliseren
• ICT‐ontwikkelingen (performante ICT‐architectuur – mobiele toepassingen – het 

ervaren ivm gebruiksgemak)

• Documentenbeheer (digitaal – archivering en documentenstroom)

• Beheer van informatie en kennis (communicatie)
• Optimaal ter beschikking stellen (ict)

• Communicatie (waar te vinden?)

• Harde informatie: pv’s kwaliteit naar hoger niveau

• Zachte info: rir‐management (LIK)

• Kennisbeheer (operationele instructies – PROF)

• Communicatie (communicatieambtenaar + communicatieplan)
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