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 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD 
 

ZITTING 12 OKTOBER 2021 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Politiezone Vlaamse Ardennen 

 
AANWEZIG :  
Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter,  
Joop Verzele, Philippe Willequet en Luc Vander Meeren , Burgemeesters,  
Mas Mathieu, Meuleman Elisabeth, Vandenabeele Luc, Bogaert Franka, André Vansteenbrugge, Bettens 
Steven, De Vos Robbin, Vandeputte Kurt, Labie Boris, Vandriessche Christine, Yurtay Murat, Delbaere 
Eveline, Depauw Peter, Van Betsbrugge Kathelijne, Verleyen Geoffrey, Roman Xavier, De Wulf Nico, 
Vermeulen Sandy en Brecht Lietar, Raadsleden,  
Joost Duhamel, Hoofdcommissaris van Politie - Korpschef  
en Saskia Rokegem, secretaris. 
 
AGENDA 
 
De voorzitter vraagt aan de leden van de politieraad om een extra agendapunt te mogen behandelen.  
Dit betreft Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 14 december 
2021 en de agenda - goedkeuring.  De leden van de politieraad gaan hiermee akkoord.  Dit zal als 
punt 8 van de dagorde behandeld worden. 
 

 

1. Besluit tot het laten doorgaan op digitale wijze van de vergadering van de politieraad in het 

kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken 

 

Na het overmaken van de uitnodiging om de politieraad van heden op digitale wijze te laten doorgaan, 
liet dhr. Vansteenbrugge weten deze beslissing te betreuren in tijden van versoepelingen.  Ook dhr. 
Vandeputte en dhr. De Wulf deelden deze mening.  De voorzitter motiveert de beslissing die ertoe geleid 
heeft om nog een (hopelijk) laatste digitale vergadering te organiseren.   
Op het moment dat deze beslissing genomen werd, golden andere richtlijnen dan op vandaag.  Het MB van 
27 september 2021 voorzag in de mogelijkheid om fysieke vergaderingen te organiseren, doch indien de 
social distancing van 1,5 m niet kon gegarandeerd worden, MOESTEN de aanwezigen het mondmasker 
dragen. Het FOD WASO bevestigde dit uitgangspunt aan de noodplanningscoördinator en dit werd 
opgenomen in de generieke gids Nr 7. In deze omstandigheden leek het beter om een nog een digitale 
vergadering te organiseren. 

 
 

2. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 8 juni 2021 

 

Goedgekeurd met algemene stemmen. 

 

3. Financiën : goedkeuren van de begrotingswijziging nr. 1 en nr. 2  

 

Dhr De Rijcke licht de begrotingswijziging nr1 en nr 2 dienstjaar 2021 toe. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

De begrotingswijziging nr. 1 – gewone dienst van de politiebegroting 2021 goed te keuren en de resultaten 
als volgt vast te stellen :  
 

Ontvangsten eigen dienstjaar 10.734.520,46 

Uitgaven eigen dienstjaar 10.756.582,81 
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Ontvangsten vorige jaren 152.981,89 

Uitgaven vorige jaren 103.537,54 

Ontvangsten overboekingen 0,00 

Uitgaven overboekingen 450.000,00 

Geraamd resultaat begroting 2021 -422.618,00 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 1.695.493,33 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2021 1.272.875,33 

 
 
De begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst van de politiebegroting 2021 goed te keuren en de 
resultaten als volgt vast te stellen : 
 

Ontvangsten eigen dienstjaar 520.500,00 

Uitgaven eigen dienstjaar 1.150.500,00 

Ontvangsten vorige jaren 0,00 

Uitgaven vorige jaren 0,00 

Ontvangsten overboekingen 1.350.000,00 

Uitgaven overboekingen 450.000,00 

Geraamd resultaat begroting 2021 0,00 

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 2021 0,00 

 

Goedgekeurd met algemene stemmen. 

 

4. Toelichting bij de verdeelsleutel voor de opmaak van de politiebegroting 2022 

 

Voorafgaandelijk aan de bespreking van het ontwerp van politiebegroting wordt door de Korpschef een 
toelichting verstrekt bij de principes van de verdeelsleutel op basis waarvan de gemeentelijke dotaties 
worden berekend. Het doel van de conventioneel vastgelegde verdeelsleutel is het koppelen van 
budgettaire inspanningen aan de politionele activiteit in de respectievelijke gemeenten. 
 
De indicatoren tot bekomen van een verdeelsleutel werden vastgelegd in 2007 volgens de beschikbare 
informatie die er op dat moment was met de technologieën van dat moment. 
Om de basisfunctionaliteit verkeer te verdelen werd gebruik gemaakt van de factor 4: dit is de som van 
de verkeersongevallen, de inbreuken snelheid (excl onbemande camera), de OI niet snelheid en de VI niet 
snelheid. De factor 4 was gebaseerd op de registers die toen in gebruik waren. De verwerking van de 
overtredingen van de onbemande camera, die geplaatst werden door AWV (wegbeheerder gewestwegen), 
werden niet meegerekend. Immers, de lokale overheden hadden geen impact in de besluitvorming om een 
flitspaal te installeren op een gewestweg.  
 
Sindsdien zijn er een aantal evoluties geweest, die vooral in de basisfunctionaliteit verkeer een impact 
hebben: 
 
Optimalisatie processen. 
Technologische evolutie. 
Gas-wetgeving 
Inzet calog-medewerkers 
Gewestelijk verwerkingscentrum 
 
 Door gebruik te maken van deze nieuwe technologieën kan een veelvoud van processen-verbaal 
gegenereerd worden. Evenwel, zoals de verdeelsleutel vandaag geconcipieerd is, krijgt een vaststelling 
van een dodelijk verkeersongeval dezelfde waarde in de verdeelsleutel als een eenvoudige 
snelheidsovertreding door een onbemande camera1. 
 Nieuwe technologieën, die een belangrijke meerwaarde betekenen in de handhaving van 
verkeersovertredingen worden geweerd omdat ze een te grote impact hebben op de verdeelsleutel.  
 
Voorstel tot aanpassing 
 
Uitgangspunten : 
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 We hanteren dezelfde basisfilosofie waarbij de mate van politionele inzet een impact heeft op 
de verdeelsleutel. Dit betekent concreet dat hoe meer verkeersongevallen er zijn, hoe groter de 
bijdrage; hoe meer vaststellingen van verkeersovertredingen, hoe groter de bijdrage.  
De vaststellingen van systemen van andere diensten (Bijv AWV) tellen niet mee. 
 Er wordt een gewicht toegekend aan een categorie van vaststellingen en dit in functie van de 
politionele inspanningen. 
 Vermits de vaststelling van een overtreding in de strafrechtelijke keten weinig verschilt met 
een GAS-overtreding, maken we hierin geen onderscheid. 
 We maken geen onderscheid met de vaststellingen die door het GVC zijn verwerkt of door de 
eigen verkeersdienst. Immers, de keuze om bepaalde overtredingen zelf vast te stellen of uit te 
besteden aan het GVC, vergroot de interne flexibiliteit van verwerking. 
 

Concept: 
De politionele inspanningen zijn verschillend afhankelijk van het type vaststelling. We onderscheiden 4  
categorieën: 
 
 Cat 1: Verkeersongevallen. 
 Cat 2: Verkeersinbreuken waarvoor een proces-verbaal wordt opgesteld. 
 Cat 3: Verkeersinbreuken waarvoor een onmiddellijke inning wordt opgesteld + GAS 4 (bemand). 
 Cat 4: Verkeersinbreuken geregistreerd door een onbemande camera en waarvoor een onmiddellijke 
inning (+ GAS 5)wordt opgesteld. 

 
De opdeling in categorieën is gerelateerd aan de politionele inzet: Cat 1 vereist het meest capaciteit, Cat 
4 het minst. Vervolgens wordt een gewicht toegekend aan elke categorie. 
 

 
Dienstjaar 2020 was een atypisch jaar ingevolge de coronacrisis.  Dit zal een effect hebben op de 
verdeelsleutel van 2022.  Immers, bij de berekening van de verdeelsleutel worden indicatoren gebruikt 
van het jaar X-2.  Wat betreft de basisfunctionaliteit openbare orde heeft zich iets heel bijzonders 
voorgedaan.  In de basisfunctionaliteit zit de capaciteit van alle evenementen openbare orde, dus ook de 
zonale en bovenzonale evenementen.  Evenwel wordt er in de verdeelsleutel enkel rekening gehouden 
met de capaciteit gespendeerd bij lokale evenementen.  Doordat de periode om evenementen te 
organiseren zeer kort was en de inzet zeer hoog (toezicht coronamaatregelen) krijgen we een sterk 
vertekend beeld.  Deze onevenredige verdeling heeft ernstige budgettaire gevolgen.  Ingevolge deze 
onevenredige verdeling wordt de basisfunctionaliteit openbare orde geschrapt bij het vaststellen van de 
verdeelsleutel 2022.  Concreet betekent dit dat de capaciteit die gepresteerd werd in de 
basisfunctionaliteit openbare orde tot nul herleid wordt.  De verdeelsleutel 2022 wordt dus berekend op 
basis van andere basisfunctionaliteiten.  Er dient te worden opgevolgd in welke mate de coronacrisis een 
vertekend beeld geeft bij het vaststellen van de verdeelsleutel 2023.  Immers, ook in 2021 kent het 
verloop van evenementen een atypisch beeld. 
 
BESLISSING 
 
Op basis van de toelichting van de korpschef, eveneens toegelicht in de nota aan politieraad besluit de 
politieraad : 
 
1e : De politieraad beslist  om de basisfunctionaliteit verkeer aan te passen op permante basis volgens een 
weging die omschreven is in punt 3 van de nota. 

 
2de : De politieraad beslist om de basisfunctionaliteit openbare orde te schrappen bij de bepaling van de 
verdeelsleutel 2022. De korpschef wordt belast om deze functionaliteit nauwgezet op te volgen bij de 
berekening van de verdeelsleutel 2023 en dient de nodige bijsturingen voor te stellen bij het vaststellen 
van eventuele onevenredigheden. 
 
3de : De verdeelsleutel zoals gebruikt in de begroting 2022 is de volgende : 
 

Oudenaarde : 61,73% 
Kluisbergen : 9,75 % 
Kruisem : 20,80 % 
Wortegem-Petegem : 7,72 % 
 

Goedgekeurd met algemene stemmen. 
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5. Logistiek : Principe : Aankoop nieuwe magnetische stratenborden politiezone Vlaamse 

Ardennen - goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen 

 

In 2003 werden voor het hoofdcommissariaat een 5-tal grote en kleine beschrijfbare en magnetische 
stratenborden aangekocht, evenals 30 papieren wandposters en 30 vouwkaarten met gedetailleerde 
stratenplannen van de hele politiezone (schaal 1/19000).  Na 18 jaar is er heel wat gewijzigd in de 
stand/gemeenten van de politiezone (fusie gemeenten, nieuwe kavels en straten), waardoor de borden 
aan vernieuwing toe zijn. 
 
Er wordt voorgesteld om 7 nieuwe grote magnetische stratenborden aan te kopen voor de verschillende 
diensten van het hoofdcommissariaat te Oudenaarde met mogelijkheid tot bijbestelling tot vijf jaar na de 
aankoop van eventuele nodige posters, vouwkaarten enz.  Deze stratenplannen en -borden dienen te 
voldoen aan volgende technische omschrijving : 

o 6 magnetische stratenplannen / -borden van de politiezone Vlaamse Ardennen : 
(diensten wijk – LRD – Dir Ops – Interventie – vergaderzalen 1ste en 2de verdieping) 

▪ Schaal 1/17.000 tot max 1/20.000 
▪ Met legende en straatnamenregister incl op bord vermeld 
▪ Afmetingen max. 150 cm x 140 cm (meedelen standaardbord dat dit best benadert) 
▪ Bij voorkeur beschrijfbare borden (niet essentieel) 

o 1 niet-magnetisch stratenplan / -bord van de politiezone Vlaamse Ardennen :  
(dienst verkeer) 

▪ Schaal 1/17.000 tot max 1/20.000 
▪ Met legende en straatnamenregister incl op bord vermeld 
▪ Afmetingen max. 140 cm x 130 cm (meedelen standaardbord dat dit best benadert) 
▪ Bij voorkeur beschrijfbaar bord (niet essentieel) 

o Borden moeten voorzien zijn van ophangbevestigingen (op muur) 
o Meedelen extra bestelmogelijkheden op basis van het “ontwerp digitale kaart” 

▪ vb. wandposters (incl afmetingen & prijzen), vouwkaarten, onderleggers, 
scheurblokken enz 

o Tijd dat “ontwerp digitale kaart” beschikbaar blijft om bijbestellingen te kunnen doen 
achteraf 

o Gedetailleerde prijsofferte (prijs eenmalige mal – prijs type voorgesteld bord,…) 
o Proefdruk vooraf te bevestigen door dienst logistiek vooraleer tot definitieve opmaak over te 

gaan 
o Eventuele garantievoorwaarden 
o Referenties andere politiezones 
o Leveringstermijn 
o Inclusief alle kosten en levering op het Hoofdcommissariaat te Oudenaarde 
 

De offertes zullen onderzocht worden en de inschrijver zal gekozen worden in functie van de meest 
regelmatige, volledige offerte die als die als beste scoort, volgens een puntensysteem met maximum 100 
punten.  Bij de gunning zal rekening worden gehouden met volgende beoordelingscriteria (in afnemende 
volgorde van belangrijkheid) : 

 
▪ Prijs van de offerte       60 punten 
▪ Technische specificaties       30 punten 

 (conformiteit met de gevraagde specificaties)  
▪ Voorgestelde service na verkoop/bijbestelmogelijkheid achteraf  10 punten 

 
 

BESLISSING 
 

Over te gaan tot de aankoop van 7 magnetische stratenplannen/ -borden van de politiezone Vlaamse 
Ardennen. 
Deze aankoop wordt geraamd op 8.000 EUR incl. BTW.  De nodige kredieten zijn voorzien op de 
buitengewone dienst van de politiebegroting 2021, artikelnummer 330/744-51. 
 
Deze aankoop door het politiecollege te laten gunnen na de organisatie van een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking na het richten van een prijsvraag aan de volgende firma ‘s :  

o Gentle NV – Herckenrodestraat 22 te 3550 Heusden-Zolder 
o JB-Signs NV – Petegemstraat 2 te 9870 Zulte 
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o Strict NV – Wijnveld 8 te 9112 Sinaai-Waas 
 

 

6. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 3 functies van inspecteur – 

polyvalente medewerkers interventie – hoofdpost Oudenaarde 

 

Er komen 3 functies inspecteur van politie polyvalent medewerker interventie vrij wegens de mobiliteit 
van 1 inspecteur polyvalent medewerker interventie naar de politiezone Mira op 1 september 2021, de 
mobiliteit van 1 inspecteur polyvalent medewerker interventie naar de politiezone Aalst op 1 september 
2021 en de start van 1 inspecteur polyvalent medewerker interventie aan de basisopleiding tot 
hoofdinspecteur (sociale promotie) op 1 oktober 2021.  Teneinde de continuïteit van de dienst en een 
goede werking van de politiezone te garanderen is het noodzakelijk de functies van 3 inspecteurs 
polyvalent medewerker interventie vacant te verklaren. 
 
BESLISSING 
 
De volgende betrekkingen worden door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de 
mobiliteitscyclus 2021-05 : 
 
- 3 functies van inspecteur van politie – polyvalent medewerker interventie - hoofdpost Oudenaarde 
 
De functies inspecteur polyvalent medewerker interventie betreffen geen gespecialiseerde betrekkingen 
waaraan een functietoelage is gekoppeld bedoeld in artikel XI.III.12 RPPol.   
 
Er zal voorzien worden in een werfreserve. 
 
Bij niet invulling van deze functies binnen de mobiliteitscyclus 2021-05, zullen deze gepubliceerd worden 
in de aspirantenmobiliteit conform het nieuwe concept selectie en rekrutering zoals in voege vanaf 14 
september 2021. 
 
De vacant verklaarde betrekkingen zijn voorzien in de huidige personeelsformatie.   
 
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie. 
 
De selectiecommissie voor de vacatures van inspecteur van politie – polyvalent medewerker interventie 
hoofdpost Oudenaarde wordt vastgesteld als volgt : 
Voorzitter : de korpschef of een door hem aangewezen officier; 
Leden : 
- Een officier van politie – Directie Operaties van de lokale politie aan te wijzen door de korpschef 
- Een hoofdinspecteur van politie – teamchef interventie van een korps van de lokale politie aan te 

wijzen door de korpschef 
- Secretaris : lid van de personeelsdienst 
 

 

7. Personeel : vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van commissaris 

diensthoofd planning en evenementenbeheer hoofdpost Oudenaarde 

 

De huidige commissaris van politie – diensthoofd bureau planning en evenementenbeheer gaat vanaf 1 juli 
2022 in pensioen.  Binnen de door de politieraad goedgekeurde personeelsformatie dd 9 oktober 2018 en 
10 december 2019 werd voorzien om bij pensionering of NAVAP van de huidige commissaris bureau 
planning en evenementenbeheer deze te vervangen door een commissaris van politie. 
 

BESLISSING 

 
De volgende betrekking wordt door  toepassing van de mobiliteit vacant verklaard vanaf de 
mobiliteitscyclus 2021-05 : 
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- 1 functie van commissaris van politie – diensthoofd bureau planning en evenementenbeheer hoofdpost 
Oudenaarde 

 
De functie commissaris diensthoofd bureau planning en evenementenbeheer hoofdpost Oudenaarde 
betreft geen gespecialiseerde betrekking waaraan een functietoelage is gekoppeld bedoeld in artikel 
XI.III.12 RPPol 
 
De vacant verklaarde betrekking is voorzien in de huidige personeelsformatie.   
 
Als selectiemodaliteit zal het advies ingewonnen worden van een plaatselijke selectiecommissie. 
 
De selectiecommissie voor de vacature van commissaris van politie – diensthoofd bureau planning en 
evenementenbeheer hoofdpost Oudenaarde  wordt vastgesteld als volgt : 
Voorzitter : de korpschef; 
Leden : 
- Een commissaris van politie – directeur operaties van de lokale politie aan te wijzen door de korpschef 
- Een commissaris van politie van een korps van de lokale politie aan te wijzen door de korpschef 
- Secretaris : lid van de personeelsdienst 
 

8. Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 14 december 2021 en 

de agenda - goedkeuring  

 

De politiezone Vlaamse Ardennen is aangesloten is bij TMVS dv en heeft zich akkoord verklaard met de 
statuten van TMVS dv.  De politiezone ontving de  oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS 
dv op 4 oktober 2021, waarin de agenda ervan werd meegedeeld.   
 
BESLISSING 
 
Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 14 
december 2021 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 

1. Toetreding van deelnemers  
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers  
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB, artikel 432) 
4. Begroting 2022 (cfr. Artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen  
7. Varia  

  
 
De aangeduide vertegenwoordiger (burgemeester Vander Meeren)/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
(burgemeester Willequet) op te dragen om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking 
tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 14 december 2021, te onderschrijven en zijn 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de politieraad van heden bepaalde standpunt met 
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.  
 

VRAGENUURTJE 

 

Dhr Vansteenbrugge heeft een vraag met betrekking tot het algemeen politiereglement waarin opgenomen 
is dat het gooien van confetti verboden is.  Indien er echter voor een bepaald evenement een schriftelijke 
toelating verkregen is vanwege het stadsbestuur, kan dit wel.  Dhr Vansteenbrugge vraagt om ofwel het 
reglement strikt toe te passen of om dit item te schrappen uit het algemeen reglement.  Immers bij een 
aantal evenementen wordt wel confetti gegooid.  De korpschef deelt mee dat hij geen weet heeft van 
evenementen waarin de uitzonderlijke toelating vanwege het stadsbestuur om confetti te gooien werd 
gegeven.  De aanvraag van een evenement wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen 
en voorgelegd aan politie voor advies.  De voorzitter geeft mee dat ook hij geen weet heeft van 
evenementen waarbij de uitzondering tot het gooien van confetti toegestaan werd.  Dit kan wel een 
aandachtpunt worden toekomstgericht, nu de evenementen weer stilaan op gang komen.  Dhr 
Vansteenbrugge wenst dat hier een eenduidig beleid rond komt. 
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Dhr Vansteenbrugge merkt op dat er bij bepaalde openbare werken, bij het afsluiten van bepaalde straten 
of bij het wijzigen van verkeerssituaties soms geen politiereglementen opgemaakt zijn en vraagt of dit 
kan.  De korpschef merkt op dat er steeds een signalisatieplan moet opgesteld worden door de aannemer.  
Na advies van de politie wordt dit voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  Wettelijk 
is dit voldoende.   
Dhr Vansteenbrugge verwijst concreet naar de situatie op de Doornikse Heerweg te Oudenaarde, welke 
reeds zeer lange tijd is afgesloten.  Dhr Vansteenbrugge vraagt of er voor deze situatie een 
politiereglement is opgemaakt. De korpschef merkt op dat deze concrete situatie een proefopstelling 
betreft.  Het bestuur moet inderdaad voorzien in een politiereglement, doch dit ontslaat de bestuurders 
niet van de plicht om de aanwezige signalisatie te volgen.  Rechtspraak in cassatie bevestigt dit.  Dhr 
Vansteenbrugge besluit dat een proefopstelling geen drie jaar moet duren. 
 
Dhr Lietaer haalt de problematiek van het zwaar vervoer aan in de Scheldestraat te Ruien.  Hij vraagt of 
er meer controle kan komen op deze sluiproute.  Een tweede hierbij aansluitende opmerking betreft een 
vraag van de lokale handelaars of deze de omleiding moeten volgen of beschouwd worden als plaatselijk 
verkeer.  De korpschef merkt op dat er controles gebeuren op de doorgang van zwaar vervoer met 
uitzondering van het plaatselijk verkeer.  Alles buiten de zone betreft evenwel geen plaatselijk verkeer.  
Men kan de zone groter maken maar dan mist men de finaliteit ervan.  Burgemeester Willequet merkt op 
dat dit onderwerp reeds vaak punt der discussie is geweest. 
 
Dhr Bettens heeft een vraag met betrekking tot ‘streetracen’ en ‘knalpotterreur’.  Dit zijn twee 
fenomenen die vaak door dezelfde plegers gepleegd worden.  Tijdens de politieraad in juni 2021 werd 
gesteld dat er 2 maand lang zou geflitst worden binnen de zone 30.  Dhr Bettens wenst hierover feedback.  
Daarnaast merkt Dhr Bettens op dat er tijdens de laatste gemeenteraad te Oudenaarde door de voorzitter 
werd meegegeven dat er een studie rond de knalpotterreur liep binnen de politiezone Vlaamse Ardennen.  
Ook hierover wenst Dhr Bettens verdere toelichting. 
De korpschef beaamt dat het ‘streetracen’ een ernstig fenomeen is dat steeds vaker voorkomt.  De 
politiezone Vlaamse Ardennen heeft inderdaad geflitst binnen de zone 30. Dit betrof geen flitsmarathon 
van 2 maand, doch wel controles op die momenten dat het ‘straatracen’ meest voorkomt.  Deze controles 
gebeurden in en na overleg met de Procureur des Konings.  Hiertoe werd ook een proefproject 
aangevraagd bij de Procureur des Konings.  Dit wordt verder gezet. 
Het punt met betrekking tot de ‘knalpotterreur’ is complexer.  Enerzijds heeft men de wegcode, waarin 
bepaald wordt wat mag en wat niet ; anderzijds heeft men een omzendbrief aangaande verkeersagressie 
uitgaand van de Minister van Justitie (2000).  Op basis van deze twee richtlijnen gebeuren de 
vaststellingen op het terrein.  Vanuit justitiële/bestuurlijke hoek streeft men er ook naar om sneller over 
te gaan tot inbeslagname van de voertuigen, waarbij men zich enerzijds beroept op artikel 30 WPA 
(“leden van het operationeel kader mogen, in de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang hebben, de 
voorwerpen of dieren die een gevaar betekenen voor het leven of de lichamelijke integriteit van personen 
of de veiligheid van goederen aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter of de houder 
onttrekken, zolang zulks met het oog op de openbare veiligheid of de openbare rust vereist is”), en 
anderzijds op artikel 84 van het GAS reglement(lawaaierige voertuigen).  Om over te gaan tot in 
beslagname dient men in beide gevallen te voldoen aan een aantal randvoorwaarden, zoals het voorzien in 
een retributiereglement in elke gemeente, het voorzien in een stalplaats en de opmaak van een nieuw 
protocol takelen.   
De korpschef oppert wel dat er zeer gericht gewerkt wordt op een aantal voertuigen welke gespot worden 
en waarbij er aan de hand van vaststellingen op het terrein overgegaan wordt tot een in beslagname.  
Doch ook de procedure tot inbeslagname vereist enige administratie : hoorzitting bij burgemeester,…  
Binnen de PZ Carma (Genk) brengt men middels een sonometer en vaststellingen van ANPR storende 
voertuigen in kaart.  Deze tools behoren nog steeds tot een “project beeldvorming” en dienen nog niet tot 
het verbaliseren van storende voertuigen. 
Dhr Bettens vraagt de korpschef wat er juist bedoeld wordt met tolerantiegrenzen bij het flitsen in zone 
30.  De korpschef repliceert dat niet elke kilometerteller in elk voertuig geijkt is.  Om deze reden wordt 
een tolerantie bij de vaststellingen ingecalculeerd van 6 kilometer per uur.  Daarnaast zijn er afspraken 
gemaakt in overleg met de Procureur des Konings dat er binnen de zone 30 ’s nachts pas vanaf 40 of 50 
km/uur geflitst wordt.  Ook dit betreft een proefproject. 
 
Dhr De Vos heeft een vraag met betrekking tot verkeer rond de markt tijdens de kermis in Oudenaarde.  
Dhr De Vos merkt dat de markt niet altijd op hetzelfde tijdstip afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer, 
noch dat hierin een constante is.  Dhr De Vos wenst hierover verduidelijking.  De korpschef verwijst naar 
een politiereglement hieromtrent.  Het toelaten van verkeer rond de markt wordt hierin gekoppeld aan 
politionele beoordeling, waarbij middels de appreciatie van de politie kan beslist worden de markt af te 
sluiten indien de drukte dit vereist.  Binnen de politiezone Vlaamse Ardennen heeft men nog geen 
problemen ervaren met deze manier van werken.  De korpschef concludeert dat deze appreciatie gebeurt 
door 1 personeelslid van de politiezone. 
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VARIA 

Zorgcentra seksueel geweld : toelichting door INP Kathy Rousseau 

Inspecteur Kathy Rousseau, zedeninspecteur binnen de politiezone Vlaamse Ardennen licht de werking van 
de zorgcentra seksueel geweld toe.  Inspecteur Rousseau maakt deel uit van de dienst maatschappelijke 
politiezorg binnen de politiezone Vlaamse Ardennen.  De focus van deze dienst is gericht op VOS 
(verontrustende opvoedingssituaties), IFG (intrafamiliaal geweld) en zedendelicten.   
Inspecteur Rousseau is als zedeninspecteur reeds 17 keer van wacht geweest, waarvan ze reeds 10 keer is 
opgeroepen.  Eén oproep neemt gemiddeld 8 uur in beslag. 
 
Dhr Vansttenbrugge merkt op dat er in Gent/Kortrijk/Geraardsbergen opvanghuizen/vluchthuizen zijn 
voor vrouwen die misbruikt of mishandeld zijn, terwijl deze huizen niet bestaan binnen de PZ Vlaamse 
Ardennen.  Dhr Vansteenbrugge vraagt of hieraan geen nood is binnen onze politiezone.  Inspecteur 
Rousseau merkt op dat hier zeker nood aan is, maar wat dit wellicht om financiële redenen onbestaand is 
binnen onze politiezone.  Er bestaan evenwel wel crisiswoningen en een crisisnetwerk.  De korpschef vult 
aan dat we wel beroep kunnen doen op de vluchthuizen in Gent/ Kortrijk/ Geraardsbergen.  Daarnaast 
refereert de korpschef ook naar een wetswijziging waardoor de Procureur des Konings een huisverbod kan 
opleggen aan de pleger van misbruik.  Ook het stalkingsalarm is een stap in de goede richting. Het 
crisisnetwerk kan, in samenwerking met OCMW tijdelijke oplossingen bieden voor slachtoffers van IFG.  
Dhr Mas vult aan dat deze samenwerking vlot verloopt.  Binnen de politiezone Vlaamse Ardennen beschikt 
men over 10 crisiswoningen, in Brakel 2 crisiswoningen.  Er is een vlotte samenwerking met CAW en de 
zone heeft zich ingeschreven voor projectsubsidie van 5 noodhulpwoningen. 
 
De voorzitter bedankt inspecteur Rousseau voor de boeiende uiteenzetting. 
 

 

GEHEIME ZITTING 

 

9. Ontslag van een inspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen, per 1 mei 

2022, ten gevolge van oppensioenstelling 

 

10. Ontslag van een commissaris van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen, per 1 juli 

2022, ten gevolge van oppensioenstelling 

 

11. Benoeming van een commissaris van politie – diensthoofd lokale recherche bij de lokale politie 

Vlaamse Ardennen 

 

12. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen benoemingsbesluiten 

 

Bij besluit van de politieraad van 12 februari 2019 werd door de politieraad delegatie verleend aan het 
politiecollege van aanwervingen en benoemingen van het operationeel personeel en CALOG personeel in 
de politiezone voor de duur van de legislatuur.  
Informatief wordt hierbij een overzicht gegeven van de door het politiecollege genomen beslissingen in de 
periode juni – oktober 
 

MOBILITEIT INZAKE HET PERSONEEL VAN DE LOKALE POLITIE : VASTSTELLING BENOEMINGSDATUM EN/OF 
DIVERSE RECENT IN DIENST GETREDEN PERSONEELSLEDEN 

 

POLITIECOLLEGE 5 JULI 2021 

 

VERLENGING CONTRACT VAN BEPAALDE DUUR VAN DE RIDDER GWENNY VAN 1 JULI 2021 TOT EN MET 
30 JUNI 2022  
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POLITIECOLLEGE 3 SEPTEMBER 2021 

 
 
AANSTELLING BINNEN VERVANGINGSCONTRACT DIVERSE LOOPBAANONDERBREKINGEN VAN DE HEER 
LOIC MASTIN – CALOG NIVEAU C – ADMINISTRATIEF ASSISTENT ONTHAAL/VERKEER  
 
AANSTELLING BINNEN VERVANGINGSCONTRACT ZWANGERSCHAPSVERLOF DE RIDDER GWENNY VAN 
MEVROUW KIM VAN SYNGHEL – CALOG NIVEAU C – ADMINISTRATIEF ASSISTENT BUREAU PLANNING EN 
EVENEMENTEN  

 

POLITIECOLLEGE 24 SEPTEMBER 2021 

 
VERLENGING AANSTELLING VAN MEVROUW NADIA VAN BEURDEN – CALOG ADMINISTRATIEF ASSISTENT 
ONTHAAL/VERKEER (VERKEERSVEILIGHEIDSFONDS) VAN 1 OKTOBER 2021 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 
2022  

VERLENGING AANSTELLING VAN MEVROUW SASKIA ROKEGEM – CALOG NIVEAU A KLASSE 1 VOOR EEN 
DEELTIJDSE CONTRACTUELE TEWERKSTELLING (8U/WEEK – VARIABEL UURROOSTER) VAN 01 OKTOBER 
2021 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2022 VOOR HET UITOEFENEN VAN DE FUNCTIE VAN ZONESECRETARIS  

 
BENOEMING POLYVALENT MEDEWERKER – WIJK OUDENAARDE 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


