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 Ter info:  
 
 

ONDERWERP Opdrachtbrief 2015-2020 
 

Referentie(s) Mission statement PZ Maldegem 
Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 
 

Dossierbeheerder HCP Yasmine Vanavermaete - korpschef 
 
 

 1. Voorwerp van overeenkomst 
 

De opdrachtbrief handelt over de wijze waarop de korpschef van PZ MALDEGEM 5424 binnen haar 

tweede mandaat uitvoering geeft aan de taken en bevoegdheden van de lokale politie Maldegem en 

de organisatie van het korps.  

 

Hierbij wordt een algemeen beleidskader geschetst alsook de "richting" die de korpschef aangeeft in de 

aanloop en navolging van haar tweede mandaat. 

 

Gezien het eerste mandaat van de korpschef eindigde op 31 augustus 2015, begint deze opdrachtbrief 

strikt genomen te lopen vanaf 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2020. Om de participatie van de 

“belanghebbenden” te garanderen (zie EFQM en MVO), werd gekozen om op een grondige manier 

eerder dan een snelle manier tot de nieuwe opdrachtbrief te komen waardoor de gemeenteraad van 

september 2015 mede door de verlofperiode niet gehaald werd.  
 

2. Juridisch kader 
 

- de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt; 

- de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus; 

- de Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische 

interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 

 
 

  
"Aan een veilige en leefbare omgeving werken we samen” 
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 - de Ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatie-  

ontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg; 

- de Ministeriële omzendbrief  CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de 

geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;  

- de Ministeriële omzendbrief GPI 74 van 29 augustus 2013 ter bevordering van de gelijke kansen van 

mannen en vrouwen binnen de politiediensten  
 

3. Mission statement van de lokale politie Maldegem 
 

Missie 

Onder het gezag van onze overheden en als fundamentele schakel in de veiligheidsketen  

                streven we naar een excellente politiezorg.    

     

Visie 

We willen een dienstverlenende organisatie zijn door de beste mogelijke politiezorg aan te bieden,  

met als kwaliteiten:  

 

Externe oriëntering 

Partnerschap 

Rekenschap afleggen 

Efficiëntie 

Duurzaamheid 

Politionele preventie 

People management 

 

Waarden 

Integriteit (met nadruk op voorbeeldfunctie en betrouwbaarheid)  

Samen werken  

Verantwoordelijkheid (opnemen en geven) 

Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid 

Baseline 

Aan een veilige en leefbare omgeving werken we samen. 

 

De visie en kernwaarden werden ontwikkeld in participatie met onze stakeholders (onze 

opdrachtgevers, partners, medewerkers, dienstenafnemers) tijdens rondetafelgesprekken waar zelfs 

kinderen (onze toekomst) aan hebben meegewerkt. Door het betrekken van onze stakeholders 

leggen we een breed draagvlak en verhogen we de kans dat de visie en kernwaarden gedragen 

worden door hen. Daarom is dit resultaat zo waardevol. Deze manier van werken benadert sterk de 

werkwijze van de duurzaamheidsverslaggevingen bij de overheid. Het is dan ook mijn intentie om 

dit verder te zetten en hierin te groeien. 

 



 5 

 

4. Strategische richtingen 2015-2020 
 

4.1. Leiderschap 

4.1.1. Evaluatie van de vorige opdrachtbrief  

 

De tekst rond leiderschap blijft 100% van toepassing en wordt integraal overgenomen. 

 

Tijdens het directiebrevet werd mijn leiderschapsstijl ondergebracht in de groep van de inspirerende, 

charismatische stijlen, terwijl deze tijdens de Audit AIG 2011-2012 eerder als democratisch werd 

gedefinieerd. Zoekend naar de beste manier om mijn korps te leiden en te managen, worden nieuwe 

trends kritisch gevolgd. De zoektocht naar de ideale leiderschapsstijl verloopt met vallen en opstaan, met 

een open geest en met een bewustzijn dat ieder van ons constant beïnvloed wordt door zijn/haar 

omgeving.  

 

De leiderschapsstijlen van mijn leidinggevenden kunnen niet onder één noemer worden geplaatst. Zelf wil 

ik evenmin geduwd worden in een keurslijf van een stijl die onnatuurlijk aanvoelt. Daarom aanvaard ik de 

diversiteit bij mijn leidinggevenden mits er aan hetzelfde doel en in dezelfde richting wordt gewerkt. Deze 

liggen vast in het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2014-2017.  

   

4.1.2. Teamspirit – coachende rol – evaluatiesysteem  

 

Belangrijke voorwaarden zijn dat de leidinggevenden elkaar ondersteunen, aan hetzelfde zeil trekken, 

open staan voor participatie met de stakeholders en respect hebben voor elkaar door begrip op te 

brengen voor de diversiteit binnenin de groep. Uit de welzijnsenquête bleek het samen werken (sociaal 

kapitaal) voor verbetering vatbaar. Hier dienen initiatieven genomen te worden om de banden te 

versterken.  

 

De coachende rol van de leidinggevenden stimuleren waarbij ze ondersteuning moeten bieden aan de 

medewerkers, is één van de belangrijkste taken. Medewerkers feliciteren en schouderklopjes geven is één 

aspect. Leiding geven betekent echter ook mensen aanspreken op gedrag waar ze hun 

verantwoordelijkheid niet hebben genomen of sluimerende problemen die constant terugkeren. Indien 

nodig moet in opleiding voorzien worden bij leidinggevenden die niet over deze vaardigheden 

beschikken. 

 

Het evaluatiesysteem is een uniforme kapstok voor leidinggevenden. Momenteel is een hersteloperatie 

bezig. De leidinggevenden dienen het evaluatie- en planningssysteem consequent toe te passen 

waarvoor het in het leven is geroepen. Medewerkers sturen en bijsturen, aftoetsen in hoeverre de 

(kern)waarden van van de politie worden nageleefd, de mate van hun competenties bepalen en op 

termijn dit alles kopelen met een opleidingsplan, loopbaanplanning, enz. Het opnemen van hun 

verantwoordelijkheid is hierbij cruciaal.  

 

Kritieke succesfactor: verantwoordelijkheid nemen en geven –  samenwerken - respect 
 

 

4.2. Structuur: Strategie en beleid 

4.2.1. Evaluatie van de vorige opdrachtbrief:  
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Het aanwerven van een niveau B beleid blijft een prioriteit en zal volgend jaar gedeeltelijk gerealiseerd 

worden.    

 

Het organogram werd aangepast en de versterkte wijkwerking is ondertussen grotendeels gerealiseerd. De 

positieve effecten van de aanspreekbaarheid en zichtbaarheid zijn nu al meetbaar op het terrein. 

 

Het organogram werd aangepast in 2011 door het team verkeer en team interventie te integreren met als 

doel tot een polyvalent interventieteam te komen waarbij verkeer op een gemeenschappelijk gedragen 

wijze wordt aangepakt door alle interventiewerkers. Hiermee beogen we tegemoet te komen aan de 

vraag van de burgemeester en de bevolking dat iedere interventieploeg reageert op 

verkeersovertredingen en verkeerssituaties. 

Tevens beogen we op deze manier te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake maximale uren 

nachtwerk per jaar.  

 

Samenwerkingsakkoorden die geen extra kosten genereren, werden gerealiseerd: 

- samenwerkingsakkoord met de Pz Damme/Knokke-Heist om gebruik te kunnen maken van hun 

cellencomplex 

- samenwerkingsakkoord met het asiel van Gent 

- samenwerkingsakkoord met de Pz Meetjesland centrum om de vertrouwenspersoon van Maldegem en 

Meetjesland centrum te delen.   

 

De doelstelling om niet te besparen op basiskader, werd niet gehaald. Er werden sinds 2011 twee 

inspecteurs om besparingsredenen tijdelijk niet ingevuld, één in het contactteam en één in het team 

interventie/verkeer. 

 

4.2.2. Het beleid voor de mandaatperiode 2015-2020 

Wat is de huidige situatie? 

 

Dit maken we duidelijk aan de hand van de volgende SWOT analyse. 

 

De sterktes van onze “één gemeente zone” zijn: 

- Een lagere interventielast dan de ons omringende zones 

- Behoorlijk lage criminaliteitscijfers  

- Kennis van het grondgebied en van de bewoners 

- Korte communicatie- en beslissingslijnen zowel intern als naar de bestuurlijke overheid toe 

- Gemotiveerde medewerkers 

- Expertise op vlak van verkeer 

- Een sterke gemeenschapsgerichte aanpak binnen de wijkwerking 

- Het profiel van onze zone als een sociale werkgever 

  

De zwaktes van onze organisatie zijn: 

- gebrek aan back-ups voor sleutelfuncties zoals ICT/Logistiek, Functioneel beheer en recherche  

- gebrek aan expertise op verschillende domeinen zoals tucht, bepaalde taken uit de steundienst en 

taken in operationele diensten doordat iedereen verschillende petjes op heeft en bepaalde zaken 

minder frequent voorvallen 

- gebrek aan budget en capaciteit om te investeren in technologie en innovatie waardoor we achterop 

raken met de omliggende zones 

- niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van onthaal en piekploeg (Plp. 10) 

- in de toekomst niet kunnen voldoen aan de MFO verplichtingen  

- Het profiel van onze zone voor politie ambtenaren die vooral uitzijn op financieel gewin  

 

De opportuniteiten voor onze zone liggen bij het: 
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- zoeken naar samenwerkingsvormen met omliggende politiezones 

- afstemmen van het ketengericht beleid  

- uitwerken van een duurzaam en efficiënt beleid  

- verhogen van de participatie met onze partners  
 

De bedreigingen voor de toekomst zijn: 

- een stijgende werklast 

- een verminderde capaciteit 

- besparingen  

- achterstand op vlak van technologie en innovatie  

- daling van de tevredenheid en motivatie van de medewerkers (leegloop vermijden, aantrekken 

goede nieuwe medewerkers) 

- het voldoen aan steeds stijgende wettelijke verplichtingen  

- de gevolgen van de verhoging van de pensioenleeftijd (loonlast, flexibiliteit en inzet) 

 

Wat is onze doelstelling? 

 

“Samen werken aan een veilig en leefbaar Maldegem onder het gezag van onze overheden” blijft 

centraal staan.  

 

1. Hoe zullen we dit realiseren? 

 

EXCELLENTE POLITIEZORG en MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN zijn DE pijlers waarop het 

beleid geplaatst wordt. Beiden passen perfect in elkaar om een kwaliteitsvol en duurzaam beleid uit te 

werken.  

 

Om kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden werd gekozen om de EXCELLENTE POLITIEZORG (EPZ) in te 

bedden in onze organisatie. De basisbegrippen “gemeenschapsgerichte politiezorg”, 

“informatiegestuurde politiezorg” en “optimale bedrijfsvoering” werden doelbewust gekoppeld aan een 

de respectievelijke diensthoofden operationele ondersteuning, operaties en steun die samen met mij 

verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en toepassing van de filosofie in de hele organisatie. 

 

Zo werd de GEMEENSCHAPSGERICHTE POLITIEZORG toevertrouwd aan het diensthoofd van de dienst 

operationele ondersteuning waar de wijkinspecteurs, onthaal en recherche zijn ondergebracht. Het 

diensthoofd is tevens verantwoordelijk voor de externe communicatie wat perfect past binnen de pijler 

van “rekenschap afleggen” bij GGPZ. Doelstellingen: verder uitwerken van website – sociale media -  

infokrant – contactpersoon pers. 

 

De INFORMATIEGESTUURDE POLITIEZORG werd gekoppeld aan het diensthoofd van de dienst operaties 

waar de interventie/verkeer en APO/Functioneel beheer deel van uitmaken. Het diensthoofd is tevens 

projectleider in de werkgroep ‘interne communicatie’. Doelstellingen: operationele briefing – Archipol – 

dropbox - enz. 

 

De OPTIMALE BEDRIJFSVOERING werd logischerwijze ondergebracht bij de dienst steun waar HRM, logistiek, 

financiën en ICT terug te vinden zijn. Het diensthoofd is tevens intern preventie adviseur. 

 

Er wordt extra aandacht besteed aan bepaalde EPZ pijlers door deze in onze visie op te nemen. Zo verwijs 

ik naar EXTERNE ORIENTERING/PARTERNSCHAP/REKENSCHAP AFLEGGEN. De bedoeling is dat deze 

accenten in alle diensten en projecten terug te vinden zijn. 

De versterkte wijkwerking bijvoorbeeld waarbij aanspreekbaarheid en zichtbaarheid essentieel zijn is hier 

volledig op gebaseerd.  

 

Ook duurzaamheid maakt deel uit van onze visie. Het gebruik van de “duurzaamheidsspiegel” op het BOT 

(beleidsondersteuningsteam) zal de eerste stap zijn om na te gaan waar onze zone momenteel goed in 
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scoort en waar minder. Aan de hand van een uitgewerkte strategie dient een evenwicht te worden 

gehaald tussen “people/planet/profit” en moet op een structurele manier aandacht besteed worden aan 

de participatie van de bevolking/ medewerkers/ vakorganisaties.  

 

Onze zone zoekt een specifiek profiel medewerkers: we zijn een organisatie waar het sociale aspect 

voorop staat en het pure winstbejag geen plaats heeft. Door op een duurzame manier en via people 

management kennis en kwaliteit op te bouwen en te borgen willen we de stabiliteit  in onze organisatie 

garanderen. 

Tenslotte moeten we allen dagelijks de (kern)waarden van onze organisatie uitdragen. Het 

evaluatiesysteem helpt hierbij op een uniforme manier te werk te gaan. 

 

Kritieke succesfactor De hulp van alle leidinggevenden en het olievlekeffect van het BOT om dit te 

realiseren, is een cruciale factor in het welslagen van deze doelstelling. 

 

2. Welke accenten zullen we hierbij leggen? 

 

Doelstelling 1 :  EXTERNE ORIENTERING IN ALLE DIENSTEN EN PROJECTEN verder STIMULEREN door 

 

- de participatie van belanghebbenden op een structurele manier inbedden in onze procedures.  

 

- het evenwicht te bewaren tussen de taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie en de opdrachten die 

ons hierin worden toebedeeld en op een gemotiveerde manier aangeven aan de opdrachtgevers 

wanneer bepaalde opdrachten niet haalbaar zijn. 

 

- de klant voorop te zetten. Klantgerichtheid moet ingebakken zitten in elke politieambtenaar. Stel jezelf in 

de plaats van de burger en zorg er voor dat je aan de verwachtingen beantwoorden en 

probleemoplossend werkt.  

Uit de lokale bevolkingsenquête 2012  waarbij steekproefsgewijs de bevolking van Maldegem werd 

bevraagd bleken de slachtoffers slechts 50 % tevreden te zijn van de politiediensten in vergelijking met 70 

% van de totale bevolking. Daarom werd een onderzoek bevolen om na te gaan wat de goede en te 

verbeteren punten zijn betreffende slachtofferbejegening in onze zone. Zonder voorop te lopen op de 

resultaten van de enquête en de mogelijke oplossingen en keuzes zou een structurele feedback aan 

slachtoffers de tevredenheid mogelijk doen stijgen.  

 

Kritieke succesfactoren: wens van externen om hun verantwoordelijkheid mee op te nemen – kwaliteit van 

het gevoerde onderzoek – competenties en waarden meten bij aanwervingen 

 

 

Doelstelling 2 : PARTNERSCHAP IN ALLE DIENSTEN EN PROJECTEN STIMULEREN door 

 

- het verbeteren of consolideren van de samenwerking met de gemeentelijke diensten zoals de dienst 

veiligheid, mobiliteit, burgerlijke zaken, milieu en ruimtelijke ordening, jeugd, sport, enz. 

 

- het verbeteren of borgen van een goede samenwerking met de vakorganisaties. 

 

- het versterken van de banden tussen de leden van de verschillende overlegfora zoals het 

managementteam, BOT en OGP/OBP vergadering. 

  

PARTICIPATIE met andere zones (fusie – associatie  – samenwerkingsakkoorden) kunnen tegemoet komen 

aan de zwaktes en bedreigingen. Hiervoor verwijs ik naar de Swot-analyse die in 2011 is gebeurd. Zowel de 

burgemeester als ikzelf zijn overtuigd dat fusie de enige duurzame oplossing is voor de toekomst. De 

burgemeester vraagt hierbij vooral waakzaamheid voor de kwaliteitsvolle dienstverlening, die minstens op 

het huidige niveau moet blijven en met specifieke aandacht voor de wijkwerking in eigen gemeente. 

Maar ook het welzijn van de medewerkers en de eigenheid van het korps mag hierbij niet uit het oog 

worden verloren.  
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Kritieke succesfactor: wederzijds vertrouwen – creativiteit – voldoende kennis  

 

 

Doelstelling 3 : REKENSCHAP AFLEGGEN IN ALLE DIENSTEN EN PROJECTEN STIMULEREN  

 

De PROFIT voor non-profit organisaties zit in het doen stijgen van het vertrouwen in de organisatie en haar 

medewerkers, het verkrijgen van een positief imago en een efficiëntere werking. Interne en externe 

communicatie blijven belangrijk. Er wordt dan ook verder geïnvesteerd in de werkgroepen interne en 

externe communicatie. Door de grootte van de zone is het onmogelijk alle projecten gelijktijdig te laten 

lopen en dienen er afspraken gemaakt te worden welke doelstellingen eerst worden behandeld. 

 

Transparantie en op een eerlijke manier regelmatig updates geven van de stand van zaken, zowel intern 

als extern, beoogt minder onzekerheden en daaruit voorvloeiende speculaties. Het is misschien moeilijker 

“face to face” een gesprek te voeren, maar op lange termijn zal dit lonen en verstandhouding en 

vertrouwen verbeteren.  

 

Kritieke succesfactoren:   vertrouwen 

 

 

Doelstelling 4 : KENNIS EN KWALITEIT OPBOUWEN EN BORGEN via PEOPLE MANAGEMENT via 

 

 Opleidingen 

 Welzijn van medewerkers 

 Interne preventie 

 Aandacht voor een goede werksfeer om enerzijds “intent to leave” te vermijden en nieuwe 

medewerkers te kunnen aantrekken  

 Trouw blijven aan het profiel van onze kleine zone: organisatie die zuinig omgaat met haar budget 

en waar work-life balance belangrijk is 

 Gebruik van het evaluatiesysteem en coaching door leidinggevenden 

 Talentmanagement werd al succesvol gebruikt bij de uitwerking van de “versterkte wijkwerking” en 

dient in de toekomst verder te worden toegepast waar mogelijk.  

 Integriteitsbeleid binnen het korps op basis van een actieplan rond voorbeeldfunctie, professionele 

houding, respect voor het materiaal, diversiteit,...  

 

Kritieke succesfactoren:  financiën – capaciteit – ondersteuning   

 

 

Doelstelling 5 : DUURZAAMHEID en respect voor middelen krijgt extra aandacht met als doelstellingen  

 

 bewustwording en verantwoordelijkheid nemen van de medewerkers 

 verminderen van gebruik van water, elektriciteit, … 

 doen dalen van de CO2 voetafdruk  

 doen dalen van het afval  

 

 

Kritieke succesfactoren:  cultuur – capaciteit - financiën 

 

4.2.3. Externe prioriteiten 

 

Onze externe prioriteiten blijven zoals bepaald in het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017.  

 

Doelstelling 1. Toename van de verkeersveiligheid en mobiliteit door: 

 

Accent op preventie: 
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- Een uniforme aanpak van verkeersvraagstukken gesteld door de bestuurlijke overheid 

(snelheidsmetingen, viacount, verkeerscommisie, scholen) 

- Optimale inzet van preventieve middelen zoals de tekstborden en de tuimelwagen  

- Deelname aan de Bob campagnes en aan thema’s van het BIVV 

Accent op samenwerking met partners: 

- Intekenen in bovenlokale initiatieven verkeer 

- Aandacht voor de problematieken van de deelgemeenten 

- Bijstand verlenen aan contactteam bij verkeersproblematieken in hun wijk 

- Een goede samenwerking met de gemeentelijke mobiliteitsdienst 

Accent op repressie: 

- Een gemeenschappelijk gedragen aanpak in de poule interventie/verkeer  

- Optimale inzet en exploitatie van onze middelen (flitstoestel en motorfietsen) 

 

  

Doelstelling 2. Beheer van de woninginbraken door: 

 

Accent op preventie: 

- Meer diefstalpreventie advies door nog meer proactief te werken  

- Het Buurtinformatienetwerk promoten en meer leden proberen werven 

Accent op samenwerking met partners: 

- Intekenen in het koepeloverleg van de federale politie 

- Samenwerking met het parket, met recherches van omliggende zones en met Nederland. 

Accent op onderzoek: 

- Een zeer nauwe infodoorstroming naar de recherche die zeer kort op de bal speelt  

Accent op nazorg: 

- Systematische hercontactname met slachtoffers van inbraken 

- Doorverwijzing naar de partners 

 

Doelstelling 3. Beeldvorming drugsdealen met link naar Nederland en Eeklo 

 

Accent op samenwerking met partners: 

- Nauwer samen werken met de recherche van Meetjesland Centrum gezien de duidelijke link 

naar Eeklo  

 

Doelstelling 4. Partner zijn inzake de overlastdossiers rond zwerfvuil door: 

 

- Samen te werken aan de projecten getrokken door de dienst milieu van de gemeente  

 

 

Doelstelling 5.  Partner zijn inzake geluid in herbergen door: 

 

- Samen te werken aan de projecten getrokken door de dienst milieu van de gemeente  
 

De nieuwe beleidsmedewerker zal zeker moeten samen werken met de projectleiders om nog betere 

SMART doelstellingen te formuleren in de actieplannen en indicatoren/stuurborden te ontwikkelen zodat 

het halen van doelstellingen sneller duidelijk wordt. Dit stond on-hold wegens het ontbreken van een 

beleidsmedewerker sinds 2013. 

 

Hier zijn het vooral de projectleiders die gemotiveerd moeten blijven om met de beperkte middelen en 

capaciteit het maximum uit het project te halen. Ook hier moeten de principes van MVO worden 

toegepast worden. Tevens dient bestudeerd te worden of er een vorm van samenwerking kan 

georganiseerd worden met de zones die bereid zijn mee te werken.  

 

4.2.4. Interne prioriteiten 
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Volgende strategische richtingen werden in het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 opgenomen op het 

gebied van interne prioriteiten: 

 

Doelstelling 1. Onze missie, visie en waarden kenbaar maken en uitdragen realiseer je niet in vier jaar tijd.  

 

Het is dan ook normaal dat deze prioriteit blijft bestaan voor de volgende jaren.  

-       informeren 

-       sensibiliseren 

-       selecteren op basis van de gekoppelde competenties 

-       verwerken in de plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken 

-       werken aan de voorbeeldfunctie van alle leidinggevenden 

 

Kritieke succesfactoren: open geest, zelfkritisch zijn  

 

 

Doelstelling 2. Efficiënte en goede dosering in de inzet van capaciteit en middelen in de verschillende 

basisfunctionaliteiten 

 

Het in vraag stellen van procedures die niet meer in vraag gesteld worden door de macht der gewoonte, 

is de sleutel tot een efficiëntere inzet van middelen en capaciteit. Zo dienen alle leidinggevenden een 

kritische blik te hebben in hun dienst of team om zo continu te kunnen verbeteren en onze schaarse 

capaciteit en middelen optimaal in te zetten.  

 

Het managementteam moet het overzicht bewaren zodoende het evenwicht tussen inzet van capaciteit 

en middelen binnen de verschillende basisfunctionaliteiten te behouden.  

 

Het kerntakendebat werd gevoerd en resulteerde in de conclusie dat de Pz Maldegem zich momenteel 

maximaal bezig houdt met een minimum dienstverlening die in de Plp 10 is voorop gesteld. Zo voldoen we 

niet aan de wettelijke verplichtingen betreffende onthaal en piekploegen. We dienen op onze hoede te 

blijven voor het doorschuiven van taken door andere diensten. We blijven ook het project van het parket 

rond administratieve vereenvoudiging steunen om zo voor alle partijen een win-win situatie te creëren.  

 

Kritieke succesfactoren:  kritische en open geest 
  

 

4.3 Mensen: Management van medewerkers 

 

4.3.1. Evaluatie van de vorige opdrachtbrief:  

 

Er werd grote vooruitgang geboekt op vlak van people management en interne preventie. 

 

De wijziging van het organogram om de dienst APO/functioneel beheer onder de dienst operaties te 

plaatsen is gebeurd. 

 

De aanwerving van een statutaire niveau B HRM zal in 2016 een feit zijn. 

 

4.3.2. De toekomst  

 

Om kennis en kwaliteit op te bouwen zijn People management en aandacht aan welzijn van medewerkers 

en interne preventie noodzakelijk voor een duurzaam pesoneelsbeleid. Het tekort aan (goede) 

medewerkers is een grote dreiging voor een kleine zone. Er moet dan ook ingezet worden om de 
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medewerkers te behouden en nieuwe aan te trekken. We schenken aandacht aan de work-life balans 

van de medewerkers en een goede werksfeer.  De verdere aanpak van de resultaten van de 

welzijnsenquête: ergonomie, herstelbehoefte oudere leidinggevenden, “intent to leave”, sociaal kapitaal, 

en preventie voor burn-out is belangrijk en de leidraad voor de volgende jaren. Ook het creatief zoeken 

naar manieren om medewerkers (niet financieel) te belonen voor hun inzet, goede werk en trouwe jaren 

dienst is een uitdaging.  

 

Ons visieorganogram werd bepaald in 2013. Hiervan zijn nog steeds niet alle plaatsen ingevuld. Als 

korpschef blijf ik streven naar een volledige invulling van het visieorganogram en wordt de volgorde van 

aanwerving gekoppeld aan de hoogste noden.  

 

Ons korps telt 48 operationelen en 11 calog medewerkers op onze OT. Momenteel hebben we effectief 43 

operationelen en 13 calogs in hoofden geteld.  

Wanneer we naar de effectieve FTE gaan kijken zitten we echter een pak lager: 

- voor de operationelen waar 5 medewerkers vrijwillige vierdagen weken genieten, zitten we aan 42 

operationelen. We proberen aan de hand van detacheringen de niet ingevulde uren bij te passen.  

- voor de calog ondersteuning werken 6,75 FTE aan politionele taken, een onhoudbare situatie. Er werd 

een opsomming gemaakt van alle administratieve taken. Hieruit blijkt dat we 2 niveau C calog 

medewerkers tekort hebben in vergelijking met de huidige formatie.  Er dienen keuzes gemaakt te 

worden of we door dit tekort het blauw op straat administratieve taken laten vervullen. 

Een kwaliteitsvolle dienst steun (HR en logistiek/financiën/ICT) is belangrijk om de doelstellingen te kunnen 

halen. Gebrek van back-ups voor sleutelfuncties is vooral in deze dienst een probleem. Samenwerking met 

andere zones kan hier mogelijk een oplossing bieden. 

 

In het kader van de GPI 74 hebben we een jong korps met veel vrouwelijke collega’s. Concreet telt ons 

korps telt 43 % dames en 57 % heren wat veel is in vergelijking met omliggende zones. Het totale korps 

bestaat uit 25 % oudere medewerkers (+ 45 jaar); zowel interventie als de wijkdienst wordt bezet door zeer 

jonge mensen waar coaching belangrijk is. 

 

De verhoging van de pensioenleeftijd heeft op korte termijn rechtstreeks gevolgen zowel operationele als 

calog medewerkers en onze begroting. 

Tevens dienen we op langere termijn rekening te houden dat deze oudere medewerkers minder 

operationeel inzetbaar zullen zijn en volwaardige plaatsen kunnen blokkeren. Heroriëntering van het 

takenpakket in een kleine zone als de onze is geen evidentie en zal een serieuze uitdaging worden. 

 

Het evaluatiesysteem wordt als kapstok gebruikt om op een uniforme en correcte manier de medewerkers 

te managen.  

 

Samenwerking op vlak van kennis met andere zones of diensten dient verder onderzocht te worden.  
 

Kritieke succesfactoren: financiën, wil tot samenwerking, volledig ingevulde steundienst, professionalisering 

en automatisering ondersteunende processen, beschikbare detacheringen 

 

4.4  Middelen: Management van middelen 

4.4.1. Evaluatie van de vorige opdrachtbrief:  

 

De inhaalbeweging voor de aankoop en toepassing van technologische middelen blijft steken zowel op 

financieel als capacitair vlak.  

 

4.4.2. De toekomst  
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Wanneer het gaat om middelen, wordt de kaart van duurzaamheid getrokken en komt het aspect 

“Planet” in MVO terug. Zo wordt nagegaan hoe kan bespaard worden op elektriciteit, water, enz. Tevens 

wordt bij iedere aankoop het element duurzaamheid bestudeerd.  

 

Er werd een aankoopprocedure uitgewerkt voor de aankoop van materiaal met participatie van 

medewerkers en vakorganisaties. 

 

Tevens heeft de politiezone Maldegem een achterstand op vlak van technologie en innovatie. Deze mag 

niet groter worden in vergelijking met de omliggende zones. Indien het niet lukt om technologie en logistiek 

aan te kopen, dienen andere opties zoals samenwerking, leasing, huur te worden onderzocht. We mogen 

bijvoorbeeld de boot van mobile office niet missen. Maar nieuwe technologie betekent dat er ruimte moet 

zijn om deze te exploiteren en daar knelt het schoentje net. Zowel het gebruik van Orbit, als  dat van vaste 

of mobiele ANPR camera’s betekent extra capaciteit, die er niet is.  

 

Samenwerking op vlak van middelen met andere zones of diensten dient verder onderzocht te worden.   

 

Kritieke succesfactoren: financiën, capaciteit, cultuur 

 
 

4.5 Ketens: Management van processen 
 

4.5.1. Evaluatie van de vorige opdrachtbrief:  

 

De tekst rond processen blijft 100% van toepassing en wordt integraal overgenomen. 

 

De politiezone Maldegem is momenteel een activiteitsgerichte organisatie die noch de beleidsvrije ruimte 

noch de know- how heeft om naar een procesgerichte organisatie te evolueren. De CP 3 gebeurt 

momenteel enkel punctueel en reactief om dezelfde reden.    

 

Het is onrealistisch te verwachten dat wij als kleine zone de primaire processen gaan uitschrijven. Hiervoor 

vragen we de hulp van de federale politie. 

 

Wat de besturings- en ondersteuningsprocessen betreffen binnen de domeinen zoals informatiegestuurde 

politiezorg, technologie, informatica, communicatie...  uit zich dat in verschillende vormen van punctuele 

aanpassingen tot structurele verbeteringen.  Hiervoor werd reeds melding gemaakt van het belang van de 

aanwerving van de niveau B beleid om hier de nodige stappen in te kunnen nemen.  
 

4.5.2. De toekomst  

 

 

Met de aanwerving van de nieuwe niveau B beleid hoopte ik dat wij hier stilaan werk kunnen van maken. 

Het feit dat deze persoon momenteel moeten delen met de gemeente is enerzijds een goede zaak omdat 

de kennis van beide diensten optimaal zal zijn. Anderzijds is een full time niveau B geen overbodige luxe in 

onze politiezone. 

Afhankelijk van de intensiteit van de samenwerking met omliggende zones zullen mogelijks bepaalde 

processen op elkaar dienen afgestemd te worden.  

 

Kritieke succesfactoren: full time niveau B beleid 
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5. Besluit 
 

Ik ben er mij van bewust dat mijn opdrachtbrief een lange termijnvisie weergeeft. Het zal meerdere jaren 

vergen om EPZ met de extra aandacht voor externe oriëntering, partnerschap en rekenschap afleggen en 

MVO met de accenten rond people, planet en profit in de non-profit sector  te consolideren in onze 

organisatie. 

 

De uitvoering van de interne en externe prioriteiten van het Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 en een 

kwaliteitsvolle reguliere werking staan centraal in deze nieuwe opdrachtbrief. Intern zijn de verdere 

uitwerking van people management (HRM, welzijn en interne preventie), de versterkte wijkwerking en de 

gemeenschappelijk gedragen aanpak van verkeer in de teams interventie/verkeer belangrijk.  

 

Het opstarten van samenwerkingsakkoorden die tot fusie kunnen leiden, wordt bij de bevraging door alle 

opdrachtgevers als belangrijk gezien. Voorwaarden zijn dat de dienstverlening gelijk blijft, de versterkte 

wijkwerking gegarandeerd blijft in Maldegem en er blijvend geïnvesteerd wordt in het welzijn van de 

medewerkers . Dit zal op lange termijn kostenbesparend zijn. 
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Bijlage 1  
 

Financiële Beleidsnota Lokale Politie Maldegem 
 

1. Situering Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 

  
Het Zonaal Veiligheidsplan beschrijft naast de richting dat het korps uit wil, de reguliere werking en 

basisfunctionaliteiten ook de externe en interne prioriteiten en doelstellingen tot 2017. Er wordt uitgelegd 

welke capaciteit en middelen nodig zijn en hoe deze worden ingezet.  

Het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 werd goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken. Er 

werden tevens geen opmerkingen geformuleerd door de toezichthoudende overheid. 

 

1.1. Algemeen 

1.2. Situering Lokale politie Maldegem 

 

De politiezone Maldegem is één van de vier politiezones in het Meetjesland. Het is de enige 

ééngemeentezone. 

 

De gemeente Maldegem omvat de deelgemeenten Adegem, Kleit, Donk, Middelburg en Maldegem en 

heeft een totale oppervlakte van 94,64 km2. 

 

De politiezone is een grenszone en ligt in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen en heeft 

Aardenburg (Nl), Damme (Pz Damme/Knokke-Heist), Beernem (Pz ’t Houtsche), Knesselare (Pz 

Aalter/Knesselare), Zomergem (Pz Lowazone), Eeklo en Sint-Laureins (Pz Meetjesland Centrum) als 

grensgemeenten. Maldegem behoort tot het administratief arrondissement Eeklo en sedert de 

provincialisering van het parket tot het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.  

  

De gemeente telt tegen eind  2015, tegen de 24.000 inwoners. Hierna volgt een indeling per 

deelgemeente gebaseerd op de recentste cijfers : 

 Maldegem en Donk  : 16563 

 Adegem  :   6306 

 Middelburg   :     585 

Hiervan zijn 11720 vrouwen en 11735 mannen 

 Er zijn 729 vreemdelingen geregistreerd. Hiervan zijn 243 Nederlanders. 

 
De gemeente Maldegem ligt op het kruispunt van drie belangrijke gewestwegen: N 49 (Antwerpen-

Knokke), N44 (Aalter-Maldegem) en de N9 (Gent-Brugge). Op deze wegen worden het hele jaar door druk 

verkeer. Zowel langs de N44 als N49 zijn er de komende jaren grote werken gepland die de nodige 

verkeershinder en omleidingen zullen veroorzaken. 

 

Net als de rest van de regio worden we in de winter geconfronteerd met inbraken in woningen. Deze kent 

een stijgende tendens in de regio. Ook wij ontsnappen hier niet aan.  

 

Jaarlijks zijn er diverse evenementen zoals plaatselijke kermissen, carnaval, de Parkcross, enz. Veel van deze 

evenementen die in tenten georganiseerd worden, zorgen voor geluidsoverlast. Om die reden werd een 

evenementencharter opgesteld. Carnaval en de parkcross zorgen voor de nodige verkeersdrukte. Tevens 

zijn er jaarlijks doortochten van wielerwedstrijden die de nodige aandacht eisen. 
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Het herbergbeleid in Maldegem werd opgestart na weerkerende problemen met herbergen. Dit beleid is 

gestoeld op een staps- en trapsgewijze aanpak waar preventie, en overleg voorrang krijgen maar waar 

repressie het sluitstuk is voor hardleerse uitbaters.  

 

Alle bovenvermelde typologieën hebben uiteraard een invloed op de inzet van medewerkers en middelen 

en het financiële beleid van de politiezone.  

 

 

2. Uitbouw lokale politie Maldegem 

2.1. Algemeen 

Het organogram werd de voorbije jaren meermaals aangepast om de werking te verbeteren en het 

geheel betaalbaar te houden. Er werd een visie organogram ontwikkeld met een minimale behoefte aan 

capaciteit. Willen we de minimale dienstverlening garanderen, dan moeten we maximaal streven naar de 

volledige invulling van dit visie organogram.  
 

Zowel de bestuurlijke overheid als de gouverneur en de Prokureur des Konings sturen aan op een fusie met 

omliggende zone(s). Dit is uiteraard afhankelijk van de bereidheid van de gesprekspartners. Mogelijks 

dienen samenwerkingsakkoorden de weg te effenen om vervolgens naar een fusie te streven.  

 

OPERATIONEEL KADER (gebaseerd op de formatiewijziging  van 2015, tot stand gekomen na de verplichte 

schrapping van de gesco’s op de formatie) 

 

kader Organiek kader ingeschreven ingevuld 

effectief 

PZ kost PZ 

Totaal OK 3 3,00 2,79 2,79 2,83 

Totaal MK 9 8,00 7,80 7,80 7,80 

Totaal BK 34 32,00 30,65 30,83 30,83 

Totaal HK 0 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 

ADMINISTRATIEF KADER (gebaseerd op de formatiewijziging van 2015) 

 

Totaal A 1 1,00 1,00 1,00 1,00 

Totaal B 2 1,00 1,00 1,00 1,00 

Totaal C 6 3,50 3,70 4,00 3,70 

Totaal D 2  5,00 4,51 3,11 4,51 

 

In totaal zijn er 54,5 medewerkers ingeschreven en zijn er 52,45 ingevuld. De lokale politie Maldegem kan 

slechts op 51,53 medewerkers effectief rekenen ook al betalen we voor 52,67 medewerkers. Deze situatie is 

deels historisch gegroeid door een nauwe samenwerking met de gemeente en een overlapping van 

taken.  Samen met de ontvanger streven we daarom naar een correcte, transparante begroting zodat de 

werkelijke kost van politie ondubbelzinnig kan worden weergegeven.  

Hoe kleiner de organisatie, hoe vlugger de afwezigheid van medewerkers gevoeld wordt. Concreet 

ontbreken er dus volgens het visieorganogram drie medewerkers: één niveau B HRM en twee inspecteurs. 

We blijven dan ook streven naar een volledige bezetting van het visie-organogram. 

2.2. Management van medewerkers 
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People management en een duurzaam beleid gesteund op de aandacht voor welzijn van medewerkers 

en interne preventie staat centraal– met oog voor het profiel van onze kleine zone voornamelijk aandacht 

kunnen schenken aan de work-life balans  van de medewerkers. De verdere aanpak van de resultaten 

van de welzijnsenquête rond ergonomie, herstelbehoefte oudere leidinggevenden, intent to leave, sociaal 

kapitaal en meer beweging voor het zittende werk en preventie voor burn-out is de leidraad voor de 

volgende jaren. Ook het creatief zoeken naar manieren om medewerkers (weliswaar niet financieel) te 

belonen voor hun inzet, goede werk en trouwe jaren dienst is een uitdaging.  

 

Ons visieorganogram werd bepaald in 2013. Hiervan zijn 2 FTE inspecteurs, en 1FTE calog niveau B nog 

steeds niet ingevuld. Als korpschef blijf ik streven naar een volledige invulling van het visieorganogram en 

wordt de volgorde van aanwerving gekoppeld aan de hoogste noden.  

 

Ons korps telt 48 operationelen en 11 calogs  op onze OT. Momenteel hebben we effectief 43 

operationelen en 13 calogs in hoofden geteld.  

Wanneer we naar de effectieve FTE gaan kijken zitten we een pak lager: 

- voor de operationelen waar 5 medewerkers vrijwillige vierdagen weken genieten, zitten we aan 42 

operationelen. We proberen aan de hand van detacheringen de gaten op te vullen.  

- voor de calog ondersteuning hebben we 6,75 FTE voor de taken die voor de politie wordt uitgevoerd, 

een onhoudbare situatie.  

Een kwaliteitsvolle dienst steun (HR en logistiek/ICT) is belangrijk om de doelstellingen te kunnen halen. 

Gebrek van back-ups voor sleutelfuncties is vooral in deze dienst een probleem. Samenwerking met 

andere zones kan hier mogelijk een oplossing bieden. De kritieke succesfactor is uiteraard dat er een 

bereidheid is in de andere zones, wat tot op heden niet zo is.    

 

In het kader van de GPI 74 hebben we een jong korps met veel vrouwelijke collega’s. Concreet telt ons 

korps 43 % dames en 57 % heren wat veel is in vergelijking met omliggende zones; 25 % oudere 

medewerkers (+ 45 jaar); zowel interventie als de wijkdienst wordt bezet door zeer jonge mensen waardoor 

coaching zo belangrijk is. 

 

De verhoging van de pensioenleeftijd heeft rechtstreeks gevolgen voor drie operationelen, en twee calog 

medewerkers. Hier dienen we in de begroting en meerjarenplanning rekening mee te houden. Tevens 

dienen we rekening te houden dat deze oudere medewerkers minder operationeel inzetbaar zullen zijn 

maar wel een volwaardige plaats jaren zullen blokkeren. Heroriëntering van het takenpakket in een kleine 

zone als de onze is geen evidentie en zal een serieuze uitdaging worden. Tevens zullen de andere 

operationelen de taken van de operationeel minder inzetbare medewerkers moeten verdelen, een extra 

werklast dus. Als kleine zone is het onmogelijk hier alleen een antwoord op te bieden. 

 

Het evaluatiesysteem wordt als kapstok gebruikt om op een uniforme en correcte manier de medewerkers 

te managen.  

 

Samenwerking op vlak van kennis met andere zones of diensten dient verder onderzocht te worden. 

  

 

2.3. Management van middelen 
 

Wanneer het gaat om middelen, wordt de kaart van duurzaamheid getrokken en komt het aspect 

“Planet” in MVO terug. Zo wordt nagegaan hoe kan bespaard worden op elektriciteit, water, en hoe de 

CO2 voetafdruk kan dalen. Tevens wordt bij iedere aankoop het element duurzaamheid bestudeerd.  

 

De vierlichten aankoopprocedure (participatie van de medewerkers en vakorganisaties) wordt uitgewerkt 

voor de aankoop van middelen. 

 

Tevens heeft Maldegem een achterstand op vlak van technologie en innovatie. Deze mag niet groter 

worden in vergelijking met de omliggende zones. Indien het niet lukt om te kopen, dienen andere opties 

zoals samenwerking, leasing, huur te worden onderzocht. We mogen bijvoorbeeld de boot van mobile 
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office niet missen. Maar nieuwe technologie betekent dat er ruimte moet zijn om deze te exploiteren en 

daar knelt het schoentje net. Zowel het gebruik van Orbit, als vaste of mobiele ANPR camera’s betekenen 

extra capaciteit voor exploitatie, die er momenteel niet is.  

 

Samenwerking op vlak van middelen met andere zones of diensten dient verder onderzocht te worden.   

 

 

2.4. Management van processen 
 

Tot op heden zijn er binnen de politiezone geen grote processen uitgeschreven. Op dit moment wordt 

sturing gegeven door middel van dienstnota’s, waarin de belangrijkste procedures worden uitgeschreven. 

Het ontbreken van een beleidsmedewerker is hier een belangrijke verklarende factor voor. Tevens is onze 

zone te klein en is er te weinig beleidsvrije ruimte om hier op een grondige manier werk van te maken. 

 

De werkgroep FB/APO evalueert en behandelt de verschillende interne gerechtelijke procedures rond ISLP, 

omzendbrieven en richtlijnen parket. 

 

De werkgroep interne communicatie evalueert en behandelt de verschillende bestaande interne 

communicatieprocedures.  

 

De werkgroep externe communicatie dient opnieuw opgestart te worden. Gezien de beperkte capaciteit 

en beleidsvrije ruimte, dienen de werkgroep interne en externe communicatie op elkaar af te stemmen. 

 

 

3. De strategische doelstellingen 2016 
 

3.1. Een overzicht 

  

De belanghebbenden van onze organisatie werden geïdentificeerd, in kaart gebracht en bevraagd. 

Vervolgens werd een zwaarder gewicht toegekend aan de stem van de opdrachtgevers en medewerkers. 

De prioriteitenmatrix werd opgesteld na het houden van rondetafelgesprekken waarbij alle segmenten 

van de belanghebbenden uit de resultaatgebieden (EFQM) aanwezig waren. Dit resulteerde in het 

ontstaan van een visie en onze kernwaarden. Tevens werd een aftoetsing gemaakt van de prioriteiten 

opgenomen in het Nationaal Veiligheisplan 2012-2016.  

Er werden projectleiders gekoppeld aan de verschillende externe en interne prioriteiten die jaarlijks op de 

Zonale Veiligheidsraad een stand van zaken geven. 

Dit alles dient te gebeuren op een duurzame manier volgens de principes van de Excellente Politiezorg en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 

 

 In het domein van veiligheid en leefbaarheid 
  

Doelstelling 1. Toename van de verkeersveiligheid en mobiliteit door: 

Accent op preventie: 

- Een uniforme aanpak van verkeersvraagstukken gesteld door de bestuurlijke overheid 

(snelheidsmetingen, viacount, verkeerscommisie, scholen) 

- Optimale inzet van preventieve middelen zoals de tekstborden, tuimelwagen  

- Deelname aan de Bob campagnes, en thema’s BIVV 

Accent op samenwerking met partners: 

- Intekenen in bovenlokale initiatieven verkeer 
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- Aandacht voor de problematieken van de deelgemeenten 

- Bijstand verlenen aan contactteam bij verkeersproblematieken in hun wijk 

- Een goede samenwerking met de gemeentelijke mobiliteitsdienst 

Accent op repressie: 

- Een gemeenschappelijk gedragen aanpak in de poule interventie/verkeer  

- Optimale inzet en exploitatie van onze middelen (flitstoestel, motorfietsen) 

 

  

Doelstelling 2. Beheer van de woninginbraken door: 

 

Accent op preventie: 

- Meer diefstalpreventie advies door nog meer proactief te werken  

- Het Buurtinformatienetwerk promoten en meer leden proberen werven 

Accent op samenwerking met partners: 

- Intekenen in het koepeloverleg van de federale politie 

- Samenwerking met het parket, recherches van omliggende zones en Nederland. 

Accent op onderzoek: 

- Een zeer nauwe infodoorstroming naar de recherche die zeer kort op de bal speelt  

Accent op nazorg: 

- Systematische hercontactname met slachtoffers van inbraken 

- Doorverwijzing naar de partners 

 

 

 

Doelstelling 3. Beeldvorming drugsdealen met link naar Nederland en Eeklo 

 

Accent op samenwerking met partners: 

 Nauwer samen werken met de recherche van Meetjesland Centrum gezien de duidelijke link 

naar Eeklo  

 

Doelstelling 4. Partner zijn inzake de overlastdossiers rond zwerfvuil door: 

 

- Samen te werken aan de projecten getrokken door de dienst milieu van de gemeente  

 

 

Doelstelling 5.  Partner zijn inzake geluid in herbergen door: 

 

- Samen te werken aan de projecten getrokken door de dienst milieu van de gemeente  

 

In het domein van dienstverlening en werking 
 

Doelstelling 1. Onze missie, visie en waarden kenbaar maken en uitdragen realiseer je niet in vier jaar tijd.  

 

Het is dan ook normaal dat deze prioriteit blijft bestaan voor de volgende jaren.  

-       informeren 

-       sensibiliseren 

-       selecteren op basis van de gekoppelde competenties 

-       verwerken in de plannings-, evaluatie- en functioneringsgesprekken 

-       werken aan de voorbeeldfunctie van alle leidinggevenden 

 

Doelstelling 2. Efficiënte en goede dosering in de inzet van capaciteit en middelen in de verschillende 

basisfunctionaliteiten 
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Het in vraag stellen van procedures die niet meer in vraag gesteld worden door de macht der gewoonte, 

is de sleutel tot een efficiëntere inzet van middelen en capaciteit. Zo dienen alle leidinggevenden een 

kritische blik te hebben in hun dienst of team om zo continu te kunnen verbeteren en onze schaarse 

capaciteit en middelen optimaal in te zetten.  

 

Het overzicht dient vanuit het managementteam bewaard te worden dat het evenwicht tussen inzet van 

capaciteit en middelen binnen de verschillende basisfunctionaliteiten behouden blijft.  

 

Het kerntakendebat werd gevoerd en resulteerde in de conclusie dat de Pz Maldegem momenteel zich 

maximaal bezig houdt met een minimum dienstverlening die in de Plp 10 is voorop gesteld. Zo voldoen we 

niet aan de wettelijke verplichtingen betreffende onthaal en piekploegen. We dienen op onze hoede te 

blijven voor het doorschuiven van taken door andere diensten. We blijven ook het project van het parket 

rond administratieve vereenvoudiging steunen om zo voor alle partijen een win-win situatie te creëren.  

 

Tevens wordt nagegaan welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn met omliggende zones, die mogelijks 

kunnen leiden tot fusie. Zolang hier geen duidelijkheid over bestaat dient gestreefd te worden naar de 

volledige invulling van het visie organogram. 
 

3.2. Capaciteit 
 

Analyse van de capaciteitsbesteding leert ons dat er weinig ruimte is voor de projectmatige aanpak van 

de veiligheidsproblemen. Daarom wordt er enerzijds ingezet op de reguliere werking en anderzijds op het 

uitvoeren van acties binnen de budgettair voorziene extra ruimte. 

 

De sturing van de ploegen en het meten van de inspanningen en resultaten wordt een uitdaging voor de 

nieuwe beleidsmedewerker. 
 

4. Kengetallen en uitgangspunten exploitatieplanning 

4.1. Inleiding 

 De financiële nota bevat volgende gegevens: 

 - de dienstjaarrekening van 2013 

 - huidige financiële toestand : budget 2014 met budgetwijzigingen 

- de prognose van de opbrengsten en kosten, waarbij o.m. rekening wordt gehouden met de opties uit de 

strategische nota. 
 

 

4.2. Uitgangspunten exploitatieplanning 
 

 Rubriek Uitgangspunten 
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UITGAVEN Medewerkers - De indexsprong aanpassen: januari 2017 

- De baremische loopbaan is verwerkt 

- Pensioen last van 41 % voorzien 

- Het constant houden van allerhande vergoedingen  

- er wordt rekening gehouden met de uitbetaling van een 

minimum aan overuren (over de gradengroepen en 

kaders heen), met uitzondering van de ordediensten die 

extern worden geleverd en integraal worden uitbetaald; 

nacht- en weekenduren,  

- Het aanrekenen van de personeelskosten 

- De correcte facturering van detacheringen van en naar 

de gemeente 

- Het invullen van de niveau B HRM  

- Het on hold zetten van van één inspecteur contactteam 

tot januari  2017 

- Het invullen van één inspecteur interventie/verkeer 

- Vervanging van de CP operaties met een overlapping 

van een maand 

- Het voorzien in een detachering inspecteur bij 

verminderde dienstprestaties  

- Het voorzien van de nodige capaciteit buiten de 

reguliere werking voor de externe prioriteiten en 

evenementen 

 Werkingskosten -      Aandacht voor duurzaamheid bij  

       aankoop en leasing 

- Aandacht voor welzijn op het werk en interne preventie  

- Het voorzien van de nodige opleidingen voor nieuwe 

medewerkers  

- extra budget representatiekosten (zorgregio 2 x, sloba 

zorgregio, afscheid van CP operaties  

- Oplossing zoeken voor het regelmatig ziek vallen van 

een poetsdame 

 Investeringen - Mobile office  

- ANPR mobiel voor combi 

- Aanspreekbaarheid en zichtbaarheid wijkinspecteur  

- Veiligheid en welzijn: kleinere vuurwapens LRD 

 Rubriek Uitgangspunten 

ONTVANGSTEN Medewerkers - Terugbetaling van inspecteur AIK/CIC 

- Facturatie naar de gemeente voor medewerkers die 

werk uitvoeren voor de gemeente 

 Toelagen - De stijging van de gemeentelijke dotatie met 3,6 % 

- De achterstallige betalingen van het 

verkeersveiligheidsfonds federale dotaties 

-      Een daling van de federale 

        basistoelage  

 Prestaties               -       geen opmerkingen 

 

4.3.Doelstellingen exploitatieplanning 

  

De uitvoering van de interne en externe prioriteiten van het Zonaal veiligheidsplan 2014-2017 en een 

kwaliteitsvolle reguliere werking staan centraal. Intern zijn de verdere uitwerking van people management 
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(welzijn en interne preventie), de versterkte wijkwerking en de gemeenschappelijk gedragen aanpak van 

verkeer in de teams interventie/verkeer belangrijk.  

 

Het zal meerdere jaren vergen om EPZ met de als speerpuntenexterne oriëntering, partnerschap en 

rekenschap afleggen en MVO met de accenten rond people, planet en profit in de non-profit sector te 

consolideren in onze organisatie. 

 

Het opstarten van samenwerkingsakkoorden die tot fusie kunnen leiden, wordt bij de bevraging door alle 

opdrachtgevers als belangrijk gezien. Ook dit zal veel tijd vergen en het nodige geduld want net die 

gesprekspartners zijn cruciaal in het welslagen van deze doelstelling. 
 

 

5. Detail rekeningnummers 

 BE61091016868017 (GKCCBEBB) 
 

 

6. Bijlagen 
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Bijlage 2 : Organogram 2015  
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Bijlage3 : Detacheringen  

 

 

 

Detacheringen Lokale Politie Maldegem 

 
Detacheringen 2016 
 

 

Detacheringen UIT: 
  

INP Tim Madou naar AIK Gent 

  

  

Detacheringen IN: 
  

Administratieve VTE niveau C vanuit het gemeentebestuur 

  



 26 

 

 
Bijlage 4 : VVF  

 
 
 
 

Verkeersveiligheidsfonds Lokale Politie Maldegem 

 
Verkeersveiligheidsfonds 2016 
 
Als het bedrag van het verkeersveiligheidsfonds dezelfde tendens aanhoudt als de vorige jaren kan de lokale politie Maldegem rekenen op een bedrag van 179 514,88 euro. Voor 2016 
kan dit bedrag op volgende wijze gespendeerd worden: 
 
 

item inbreng verkeersveiligheidsfonds 
1 hoofdinspecteur van politie 93 700,00 
1 agent van politie 61 400,00 
½ calog niveau C 16 000,00 
aankopen 8 414,88 

TOTAAL 179 514,88 
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Bijlage 5 : Wagenpark  

 
Wagenpark Lokale Politie Maldegem 

 
Wagenpark 2016 e.v.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van het wagenpark van de lokale politie Maldegem, met merk en type voertuig, nummerplaat, uitvoering, leasing/eigendom en planning ten aanzien 
van elk voertuig.  
 

Merk/type voertuig Nrplaat Uitvoering Formule Einde   Opmerking 

VW Tiguan 301-AWS pol.uitv. leasing 31/12/2015 wordt vervangen door Nissan Leaf 
(levering begin 2016) 

VW Polo 827-BZC pol.uitv. leasing 31/12/2015 wordt vervangen door Nissan Leaf 
(levering begin 2016) 

VW Polo 837-BZC pol.uitv. leasing 31/12/2015 wordt vervangen door Nissan Leaf 
(levering begin 2016) 

VW Polo 849-BZC pol.uitv. leasing 31/12/2015 wordt vervangen door Nissan Leaf 
(levering begin 2016) 

Skoda Octavia 691-AVB anoniem leasing 31/12/2015 procedure voor nieuw anoniem 
leasingvoertuig loopt 

VW Caravelle (combi) 1-AHK-135 pol.uitv. leasing 19/01/2016 procedure voor nieuwe VW 
Transporter in leasing loopt 

VW Caravelle (combi) 1-AHK-140 pol.uitv. leasing 19/01/2016 procedure voor nieuwe VW 
Transporter in leasing loopt 

Ford Focus 1-CXE-378 anoniem leasing 13/04/2017  

Skoda Octavia 1-HEA-018 anoniem leasing 07/07/2020  

Skoda Superb 1-HEJ-336 pol.uitv. leasing 07/07/2020  

VW Transporter 1-JUP-284 pol.uitv. leasing 03/03/2021  

      

Yamaha FJR 1300 (moto) MMD-892 pol.uitv. eigendom  aangekocht op 27/03/2006 

Kawasaki 1400 GTR (moto) 1-MLS-916 pol.uitv. eigendom  aangekocht op 07/05/2014 

Peugeot Boxer (kantoorwagen) 759-ATS pol.uitv. eigendom  aangekocht op 10/08/2009 

Mitsubishi Carisma (flits) SSY-711 anoniem eigendom  aangekocht op 08/12/2004 

Skoda Fabia 1-DVC-785 anoniem eigendom  aangekocht op 03/09/2012 

VW Caddy 1-DVB-958 anoniem eigendom  aangekocht op 03/09/2012 

 
 

Voorzieningen en reservefondsen 

 

Nihil 

 

Subsidielijst 

 

Enig artikel 330/332-02 

 

- toelage verkeersveiligheidsproject Rotary 
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