
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 

 POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011  

 
AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, 

Taylor Kenneth, Burgemeester, 
Maes Gerritjan, Korpschef, 
Arijs Walter, Beeckman Michaël, D'Hauwe André, Fack Karine, 
Goossens Karel, Govaert Walter, Coppens François, 
Van Durme Marc, De Wilde Koen, De Wilde Vincent, 
Locquet Marie-Rose, Van De Weghe Roger, De Wilde Martine, 
Van den Abbeele Lydia, Van Herreweghe Luc, 
Van Wesemael Ann, Raadsleden, 
De Moor Brigitte, Secretaris, 
 

  
VERONTSCHULDIGD: De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester 

Taylor Kenneth, Burgemeester - voor de geheime zitting 
Hoebeke Anne Marie, Raadslid 
De Wilde Vincent, Raadslid - voor de punten 1 t.e.m. 5 

 
De vergadering wordt geopend om 19.00 u. 
 
DE POLITIERAAD, in

Openbare zitting 

Goedkeuren verslag vorige vergadering 
 

Neemt akte van het verslag van de vorige vergadering; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend; 
 

Goedkeuren jaarrekening 2010 
 

Gelet op de omzendbrief PLP 9 bis ter vervanging van de omzendbrief PLP 9 
van 18 juli 2001 (BS 03 augustus 2001) houdende richtlijnen voor het opstellen van de 
beginbalans van de politiezones; 

Gelet op artikel 66 tot 72 van het KB van 05 september 2001 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie betreffende het afsluiten van 
de rekeningen en de vaststelling van de jaarrekening; 

Gelet op artikel 84 van het KB van 05 september 2001 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie (BS 26 september 2001) dat 
bepaalt dat de politiezone een inventaris en een beginbalans opmaakt; 

Gelet op het ontwerp van de rekening 2010, bevattende de 
begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans; 

Gelet op de wet van 07 december 1998 en zijn wijzigingen tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst; 

Gehoord de toelichting gegeven door de bijzondere rekenplichtige de heer 
José Wiels; 

BESLUIT: met algemene stemmen  



Artikel 1: de balans per 31 december 2010 

Vaste activa    3.978.750,56 
Vlottende activa    1.660.381,72 
Totaal van de activa    5.639.132,28 
Eigen vermogen    2.997.738,04 
Voorzieningen                 0,00 
Schulden              2.641.394,24 
Totaal van de passiva    5.639.132,28 

 Resultatenrekening per 31 december 2010 

Nadelig exploitatieresultaat         329.187,82 
Batig uitzonderlijk resultaat van het boekjaar        141.851,86 
Nadelig resultaat van het boekjaar        187.335,96 
 

Artikel 2: De begrotingsrekening over het dienstjaar 2010 

Netto vastgestelde rechten (gewone dienst)    8.157.779,22 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)    7.041.942,79 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)    1.115.836,43 
Over te dragen vastleggingen (gewone dienst)       110.141,08 
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)    1.225.977,51 
Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst)       375.786,35 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)       375.786,35 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)                 0,00 
Over te dragen vastleggingen (buitengewone dienst)      153.561,78 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)       153.561,78 

Artikel 3: afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de 
bevoegde diensten; 

 

Goedkeuren budgetwijziging nr. 1 van 2011 - gewone dienst 
 

Overwegende dat om de in bijgaande tabel opgegeven redenen zekere 
begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Gehoord de toelichting gegeven door de bijzondere rekenplichtige de heer 
José Wiels; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politiebegroting wordt overeenkomstig de toelichting gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst wordt vastgesteld zoals in de tabel als bijlage; 

Artikel 2: gewone dienst: samengevat worden de ontvangsten van het eigen dienstjaar 
verhoogd met € 3.230. De uitgaven van het eigen dienstjaar worden verhoogd met 
€ 154.237 en verlaagd met € 5.000. De uitgaven van vorige dienstjaren worden 
verhoogd met € 242.512. Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de 
gewone dienst bedraagt € 216.599;. 

 

Behoeftebepaling mobiliteit 2011/03 
 

Overwegende dat de behoeften voor de derde cyclus van 2011 aan de directie 
van de mobiliteit moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoeften geraamd worden op 4 inspecteurs met name 
1 wijkinspecteur voor Wichelen, 1 wijkinspecteur voor Wetteren, 1 inspecteur sociale cel en 1 
inspecteur verkeer; 



Gelet op hoofdstuk II van Deel VI van de RPPol “De regeling van de 
mobiliteit”; 

Gelet op het KB van 16 november 2001 tot uitvoering van art. 235, eerste lid 
van de WGP; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15bis van 25 juni 2002; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de derde cyclus van 2011: 
4 inspecteurs met name 2 wijkinspecteurs, 1 inspecteur sociale cel en 1 inspecteur verkeer; 

Artikel 2: er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor voormelde betrekkingen; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 
 

Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2011/03 
 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2011/03, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 4 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 1 
wijkinspecteur Wichelen, 1 wijkinspecteur Wetteren, 1 inspecteur sociale cel en 1 inspecteur 
verkeer; 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie aan 
wettelijke bepalingen is onderworpen met name art. VI.II.61 en VI.II.62 van RPPol; 

Gelet op het voorstel van het college; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissies in 
het kader van de mobiliteit 2011/03 als volgt: 

� voor de functie inspecteur wijk – Wichelen 
Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
CP van een korps lokale politie: CP P. Pevenage of bij afwezigheid een vervanger 
aan te stellen door de voorzitter 
Lid lokale politie: postoverste van de wijk Wichelen HINP Marc Verhaeven of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
Secretaris: aan te duiden door voorzitter 

� voor de functie inspecteur wijk - Wetteren 
Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
CP van een korps lokale politie: CP N. Backx, adjunct-korpschef of bij afwezigheid 
een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
Lid lokale politie: CP P. Pevenage of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen 
door de voorzitter 
Secretaris: aan te duiden door voorzitter 

� voor de functie inspecteur sociale cel 
Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
CP van een korps lokale politie: CP W. Van Leuven of bij afwezigheid een vervanger 
aan te stellen door de voorzitter 
Lid lokale politie: HINP Ph. Volckaert of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen 
door de voorzitter 
Secretaris: aan te duiden door voorzitter 

�voor de functie inspecteur verkeer 
Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 



CP van een korps lokale politie: CP P. Pevenage of bij afwezigheid een vervanger 
aan te stellen door de voorzitter 
Lid lokale politie: verantwoordelijke cel verkeer HINP L. Geerts of bij afwezigheid een 
vervanger aan te stellen door de voorzitter 
Secretaris: aan te duiden door voorzitter 

Artikel 2: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheid; 
 
Raadslid Vincent De Wilde vervoegt de zitting. 

Bekrachtiging aankoop bij hoogdringendheid van een server voor intranet 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen inzake 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten; 

Gelet op het besluit bij hoogdringendheid van het politiecollege van 1 
augustus 2011 inzake de aankoop van een server voor intranet voor een totaal bedrag van € 
4.813,38; 

Gelet op het feit dat deze webserver zal gebruikt worden als platform om de 
lokale intranetsite te hosten en dat dit intranet informatie aanbiedt waardoor de werking van 
de verschillende diensten binnen onze zone gevoelig zal verbeteren; 

Gelet op het feit dat de - sedert 1 mei 2011 aangestelde - commissaris 
informatiegestuurde politiezorg een project leidt met verschillende collega’s met name de 
uitbouw van een intranetsite en dat er ter zake belangrijke capaciteit zou verloren gegaan 
zijn indien men hierbij niet onmiddellijk kon beschikken over een server ter ondersteuning; 

Overwegende dat hiervoor de bestaande ISLP-server (politioneel) niet kan 
gebruikt worden maar dat de nieuwe server wel dient verbonden te worden met het huidige 
ISLP-netwerk en dit om de intranetsite zichtbaar te maken op de bestaande ISLP computers; 

Gelet op voormelde argumentering waardoor deze aankoop bij 
hoogdringendheid werd uitgevoerd; 

Overwegende dat vier offertes werden aangevraagd met name bij ACS uit 
9230 Wetteren, Dell uit 1731 Asse-Zellik, 2compute uit 9050 Gentbrugge en dat het 
raamcontract van de Federale werd geconsulteerd;  

Gelet op de vergelijking van prijs / kwaliteit en dat ACS de voordeligste prijs 
aanbiedt; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de intranetserver bij ACS € 4.813,38 
bedraagt (incl. BTW); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/742-53 van de begroting 
2011; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad bekrachtigt de aankoop bij hoogdringendheid van een intranetserver 
en dit bij de firma ACS – Kapellendries 29 – 9230 Wetteren – voor een totaal 
bedrag van € 4.813,38 (incl. BTW); 

Artikel 2: deze uitgave te betalen op artikel 330/742-53 van de begroting 2011; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de bevoegde overheden en aan de 
bijzondere rekenplichtige; 

 

Kennisgeving jaarverslag 2010 
 



Gelet op het feit dat de politieraadsleden het jaarverslag 2010 van de 
politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen integraal ontvangen; 

Gehoord de uiteenzetting gegeven door de korpschef waarbij hij via power-
point-voorstelling de belangrijkste zaken toelicht; 

BESLUIT:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2010 wat betreft de werking van de 
politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen; 

 

Principebeslissing aankoop ademanalysetoestel voor de dienst verkeer 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten; 

Gelet op de uitbouw van de verkeersdienst en het opmaken en uitvoeren van 
het nieuwe verkeersactieplan waardoor de dienst verkeer extra verkeerscontroles uitvoert; 

Overwegende dat er nood is aan een ademanalysetoestel voor de dienst 
verkeer teneinde deze controles doeltreffend te kunnen uitvoeren; 

Overwegende dat deze aankoop kan gebeuren via raamcontract van de 
Federale Politie nr. DMA 2003 R3 113; 

Overwegende dat een ademanalysetoestel bestaat uit verschillende 
componenten (volledig systeem incl. batterij en eerste ijking, draagtas voor toestel en voor 
mondstukken, reservebatterij, batterijlader, full-omnium onderhouds- en herstellingscontract, 
afstellen en maandelijks calibreren, gebruikershandleiding) 

Overwegende dat voor deze aankoop een budget van € 7.200 (excl. BTW) 
wordt geraamd; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/744-51 van de begroting 
2011; 

BESLUIT: met algemene stemmen 
 
Artikel 1: de principebeslissing tot het aankopen van 1 ademanalysetoestel met verschillende 
componenten goed te keuren voor een totaal geraamd bedrag van € 7.200 (excl. BTW); 
 
Artikel 2: opdracht te geven aan het college tot het gunnen van de opdracht via raamcontract 
van de Federale Politie; 
 
Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2011; 
 
Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 

Behoeftebepaling mobiliteit 2011/04 
 

Overwegende dat de behoeften voor de vierde cyclus van 2011 aan de 
directie van de mobiliteit moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoeften geraamd worden op 4 inspecteurs met name 
1 wijkinspecteur voor Wetteren, 2 inspecteurs interventie en 1 inspecteur verkeer; 

Gelet op hoofdstuk II van Deel VI van de RPPol “De regeling van de 
mobiliteit”; 

Gelet op het KB van 16 november 2001 tot uitvoering van art. 235, eerste lid 
van de WGP; 



Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15bis van 25 juni 2002; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de vierde cyclus van 2011: 
4 inspecteurs met name 1 wijkinspecteur, 2 inspecteurs interventie en 1 inspecteur verkeer; 

Artikel 2: er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor voormelde betrekkingen; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 
 

Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2011/04 
 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2011/04, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 4 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 1 
wijkinspecteur Wetteren, 2 inspecteurs interventie en 1 inspecteur verkeer; 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie aan 
wettelijke bepalingen is onderworpen met name art. VI.II.61 en VI.II.62 van RPPol; 

Gelet op het voorstel van het college; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissies in 
het kader van de mobiliteit 2011/03 als volgt: 

� voor de functie inspecteur wijk – Wetteren: 
- Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
- CP van een korps lokale politie: CP N. Backx, adjunct-korpschef of bij afwezigheid 

een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
- Lid lokale politie: CP P. Pevenage of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen 

door de voorzitter 
- secretaris: aan te duiden door voorzitter 

� voor de functies inspecteur interventie: 
- Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
- CP van een korps lokale politie: CP N. Backx, adjunct-korpschef of bij afwezigheid 

een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
- Lid lokale politie: CP Karen Van Damme, diensthoofd interventie en zonaal onthaal of 

bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
- secretaris: aan te duiden door voorzitter 

� voor de functie inspecteur Verkeer 
- Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
- CP van een korps lokale politie: CP P. Pevenage of bij afwezigheid een vervanger 

aan te stellen door de voorzitter 
- Lid lokale politie: verantwoordelijke cel Verkeer HINP Ludo Geerts of bij afwezigheid 

een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
- secretaris: aan te duiden door voorzitter 

Artikel 2: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheid; 
 

Principebeslissing tot aankoop van twee preventieve snelheidsmeters 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 27 september 2010 waarin de 
principebeslissing werd goedgekeurd om 4 borden “preventieve snelheidsmeters” aan te 



kopen omwille van het verkeersopvoedend karakter en het effect dat dergelijke 
aankondigingen uitoefenen; 

Overwegende dat dergelijke aankoop kadert in “preventiewerking”; 

Gelet op het succes van deze borden (veelvuldige aanvragen door burgers tot 
plaatsing van de borden) heeft de politiezone behoefte aan twee bijkomende borden; 

Gelet op het feit dat de vier “oude” preventieve snelheidsmeters vaak defect 
zijn en daardoor vaak buiten dienst zijn; 

Overwegende dat geopteerd wordt om 2 bijkomende preventieve 
snelheidsmeters aan te kopen op zonne-energie vanuit een milieuvriendelijk aspect; 

Overwegende dat voor deze aankoop een budget van € 10.500 wordt 
geraamd; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/744-51 van de begroting 
2011; 

BESLUIT: met algemene stemmen 
 
Artikel 1: de principebeslissing tot het aankopen van 2 bijkomende preventieve 
snelheidsborden op zonne-energie goed te keuren voor een totaal geraamd bedrag van € 
10.500 (incl. BTW); 
 
Artikel 2: opdracht te geven aan het college tot het gunnen van de opdracht via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
 
Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2011; 
 
Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 

Dagvaardingen Copernicuspremie (vakantiegeld) 
 

Gelet op het artikel 270, 2de lid van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 29 april 2009 houdende de vaststelling van 
het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten (B.S. 8 mei 2009) zoals gewijzigd 
bij arrest van de Raad van State van 26 april 2011; 

Gelet op de beslissingen van de politiecolleges van 17 januari 2011 en 11 
april 2011 tot aanstelling van Mr. Wim Rasschaert en Mr. Bert Beelen tot raadsman van de 
politiezone voor de gerechtelijke procedures ingesteld tegen de politiezone tot uitbetaling van 
vermeend achterstallige Copernicuspremies; 

Overwegende dat er argumenten zijn om in bovengenoemde procedures de 
Belgische Staat te dagvaarden in tussenkomst en vrijwaring; 

Overwegende dat zodoende een machtiging aan het politiecollege gegeven 
dient te worden op te kunnen optreden als eiseres in het kader van deze procedures; 

Gehoord de nadere toelichting van de korpschef;; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: het politiecollege te machtigen tot het optreden in rechte als eiseres binnen het 
kader van procedures die werden aangespannen tegen de politiezone tot 
uitbetaling van, dan wel vergoeding voor vermeend achterstallige 
Copernicuspremies, dit in ieder geval met het oog op een mogelijke dagvaarding in 
tussenkomst en vrijwaring van de Belgische Staat; 

 



Principebeslissing aankoop individuele kledijkasten HYCAP 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten; 

Overwegende dat er nood is aan twee bijkomende kledijkasten voor de 
personeelsleden die HYCAP uitvoeren en die momenteel niet voldoende ruimte hebben om 
hun kledij op een ordentelijke manier op te bergen; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor 2 kledijkasten met twee vakken 
geraamd wordt op € 600 (incl. BTW); 

Gelet op de kredieten voorzien op artikel 330/741-51 van de begroting 2011; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing goed te keuren tot aankoop van twee individuele kledijkasten 
met twee vakken voor de personeelsleden die HYCAP uitvoeren en dit voor een 
totaal geraamd bedrag van € 600; 

Artikel 2: het college opdracht te geven tot het gunnen van deze opdracht via raamcontract 
van de Federale Politie 

Artikel 3: de uitgave te betalen op artikel 330/741-51 van de begroting 2011; 

Artikel 4: afschrift van deze beslissing over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 
Burgemeester Kenneth Taylor verlaat de zitting. 
 
Op de vraag van de voorzitter of er nog opmerkingen zijn, stelt raadslid Walter Govaert dat in de zone 
Noordlaan – Gentsesteenweg verschillende mensen ongerust zijn over het feit dat er opvallend veel 
voertuigen met Nederlandse nummerplaten achterblijven in parkeerzones. Ook in het centrum van 
Wetteren worden beduidend meer Nederlandse nummerplaten gesignaleerd dan vroeger. Hij vraagt of 
de politie hiervan in kennis is en hiermee begaan is, voertuigen met vreemde nummerplaten worden 
immers vaak geassocieerd met inbraakgolven, aldus raadslid Govaert. 
De korpschef verwijst naar de huidige samenleving waarin de grenzen werden opgesteld (Europese 
unie) en waarin verschillende nationaliteiten samenleven: bij een recente inbraakactie werd een 70-tal 
voertuigen gecontroleerd waarbij het in 45 % ging om “niet-Vlaamse” namen. Raadslid Govaert 
benadrukt het fenomeen dat deze voertuigen ook geruime tijd immobiel achterblijven waarop de 
korpschef adviseert om dit te melden via de wijkinspecteur of via het algemeen nummer / mailadres 
van de politie waardoor opvolging van het gestelde probleem verzekerd wordt. 
 
Geheime zitting 
 
De vergadering wordt gesloten om 20.10 u. 
 

 Gedaan in zitting, datum als hierboven 
  

Namens de Politieraad 
 
De Secretaris  De voorzitter 
B. De Moor  A. Pardaen 
 Voor eensluidend afschrift  
   
De secretaris  De voorzitter 
   
   
   
Brigitte De Moor  Alain Pardaen 
 


