
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

 POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011  

 
AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, 

De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, 
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: Taylor Kenneth, Burgemeester voor  punten 1,2 en 3 

Hoebeke Anne Marie, Raadslid 
De Wilde Vincent, Raadslid voor punt 1 
De Wilde Martine, Raadslid voor punt 1 
Van Herreweghe Luc, Raadslid voor punten 1,2,3 en 8 t.e.m. 16  
 

 
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 unanieme stemmen 

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend; 
 
Raadsleden Vincent De Wilde en Martine De Wilde vervoegen de zitting. 
 
Begroting 2012 
 

Gelet op het ontwerp van de begroting 2012, bijgevoegd bij dit besluit; 

Gelet op het kohier van toelichting bij de begroting 2012; 

Gelet op het advies van de begrotingscommissie; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

Gehoord de toelichting gegeven door de bijzondere rekenplichtige; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de begroting 2012 van de politiezone aan te nemen; 

Artikel 2: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 
 



Behoeftebepaling mobiliteit 2011/05 
 

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

Overwegende dat de behoeften geraamd worden op 2 inspecteurs met name 
1 wijkinspecteur voor Wetteren, en 1 inspecteur verkeer en op 1 ICT-consulent – niveau B 
(Calog); 

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 unanieme stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de vijfde cyclus van 2011: 
 2 inspecteurs met name 1 wijkinspecteur en 1 inspecteur verkeer en 1 ICT-

consulent – niveau B (Calog); 

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; 
 
Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester Kenneth Taylor vervoegen de zitting. 
 
Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2011/05 
 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2011/05, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 3 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 1 
wijkinspecteur Wetteren, 1 inspecteur verkeer en 1 ICT-consulent – niveau B; 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie aan 
wettelijke bepalingen is onderworpen met name art. VI.II.61, VI.II.62, VI.II.63 en VI.II.64 van 
RPPol; 

Gelet op het voorstel van het college; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissies in 
het kader van de mobiliteit 2011/05 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 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 



� voor de functie ICT-consulent – niveau B (Calog) 
- Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
- Een officier van een korps van de lokale politie: CP N. Backx, adjunct-korpschef of bij 

afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
- Een operationeel personeelslid van het middenkader van het eigen korps onder 

wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen: HINP Y. De Kegel 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; 
 
Vacant verklaren functie poetsvrouw (deeltijdse arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur) 
 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 01 augustus 2011 inzake het 
ontslag van poetsvrouw Gudrun Fonck met ingang van 4 augustus 2011; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 10 oktober 2011 ter bekrachtiging 
van het ontslag van poetsvrouw Gudrun Fonck; 

Gelet op de goedgekeurde personeelsformatie van 05.07.2010 waarbij twee 
poetsvrouwen werden voorzien in het organiek kader; 

Overwegende dat een vervanging van poetsvrouw Gudrun Fonck noodzakelijk 
is om het politiehuis te kunnen onderhouden; 

Overwegende dat de huidige behoefte geraamd wordt op 1 poetsvrouw – 
niveau D - via een deeltijdse arbeidsovereenkomst van 30 uur per week voor onbepaalde 
duur; 

Overwegende dat de vacature kenbaar gemaakt wordt via de website 
www.jobpol.be; 

Overwegende dat geopteerd wordt om geen werfreserve aan te leggen voor 
deze functie; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: een betrekking van niveau D – hulpkracht – poetsvrouw vacant te verklaren via een 
deeltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur; 

Artikel 2: geen werfreserve aan te leggen voor deze betrekking; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de bevoegde overheden; 
 
Goedkeuren afschrijvingsplan informatica 2012 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993, art. 17 § 2 betreffende de 
overheidsopdrachten; 

Gelet op het gemotiveerd afschrijvingsplan 2012 inzake informaticamateriaal 
dat werd opgemaakt door ICT-consulente Carine Van Wesepoel; 

Overwegende dat deze planmatige aanpak een beter budgetbeheer ten goede 
komt en een soepelere werking van de politiediensten bevordert; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor aankopen informaticamateriaal 2012 
geraamd wordt op € 34.400 zoals bepaald in het hierbij gevoegd plan; 

Gelet op het feit dat dit krediet voorzien werd op art. 330/742-53 van de 
begroting 2012; 

BESLUIT: met unanieme stemmen  



Artikel 1: de aankoop van informaticamateriaal 2012, zoals bepaald in het bijgevoegd 
afschrijvingsplan, voor een totaal bedrag van € 34.400 wordt goedgekeurd mits 
goedkeuring van de begroting 2012; 

Artikel 2: het college machtiging te verlenen tot gunnen van de opdrachten; 

Artikel 3: deze uitgaven te betalen op artikel 330/742-53 van de begroting 2012; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 
Principebeslissing aankoop van een trackingsysteem op voertuigen 
 

Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het feit dat een voertuigvolgsysteem in elk dienstvoertuig van onze 
politiezone, ons zal toelaten om het voertuigenpark beter op te volgen inzake beheer, 
veiligheid, verstrekken feedback alsook de opvolging van de aanrijtijden; 

Gelet op het feit dat dergelijk systeem een betere operationele aansturing van 
de interventieploegen zal toelaten op basis van beschikbare politionele informatie; 

Gelet op het feit dat met dergelijk systeem de leidinggevenden in het kader 
van de noodhulp onmiddellijk een actueel overzicht op kaart hebben van beschikbare 
ploegen; 

Gelet op het feit dat het systeem eveneens toelaat om feedback te geven van 
toezicht ter hoogte van overlastploegen, vakantietoezicht,…; 

Gelet op het feit dat alle politiezones van de regio Schelde opteren voor 
dergelijk systeem; 

Overwegende dat de aankoop van dit systeem zal voorgelegd worden aan 
een BOC vooraleer de opdracht zal gegund worden; 

Overwegende dat de kosten geraamd worden op 15.000 EUR (aankoop en 
installatie van trackingsysteem op voertuigen); 

Overwegende dat deze uitgave voorzien werd  op art. 330/744-51 van de 
begroting 2011 of in voorkomend geval van de begroting 2012; 

Gelet op het bijzonder bestek nr. 3/2011; 

Gehoord de toelichting gegeven door de korpschef over de finaliteit / 
doelstellingen van het systeem; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen (leveren en installeren) van 
een trackingsysteem op voertuigen voor een totaal geraamd bedrag van 15.000 
EUR; 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen via een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van het bijzonder 
bestek nr. 3/2011 bijgevoegd bij dit besluit; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/724-60 van de begroting 2011 of in 
voorkomend geval van de begroting 2012 mits goedkeuring ervan; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige en aan de 
bevoegde overheid; 

 
De korpschef geeft een nadere toelichting over de inbrakengolf waarmee we geconfronteerd worden, 
een fenomeen dat zich ook nationaal stelt. 



Hij vergelijkt de statistische gegevens ter zake van 2010 met de cijfers van 2011 (tot heden): 
Inbraken 2010: Wetteren – 117, Laarne – 55, Wichelen – 22 
Inbraken 2011: Wetteren – 142, Laarne – 63, Wichelen – 28 
Het totaal aantal inbraken in onze politiezone steeg dus van 194 naar 233 (= + 20 % tot dusver). 
In deze cijfers zijn zowel de effectieve inbraken als de pogingen opgenomen. Ruw geschat is 1/3 een 
poging tot inbraak. 
Op niveau van de Provincie en in samenwerking met de Procureur des Konings wordt gevraagd om 
een globale, gecoördineerde aanpak te voorzien. 
De korpschef geeft aan welke inspanningen wij leveren om het fenomeen aan te pakken: 
� preventief:  
⇒ 2 extra personeelsleden worden opgeleid om technopreventief advies te kunnen geven. In 2011 
werden 18 adviezen verleend en werd info gegeven aan twee groepen (Neon, Wetterse industriëlen). 
⇒ de gemeentelijke infobladen worden optimaal benut om preventietips door te geven. Ook op onze 
website zijn nuttige tips te consulteren. 
� ontradend: 
⇒ er is een betere spreiding van de verkeerscontroles (minder personeelsinzet per controle zodat er 
meer acties tegelijk kunnen uitgevoerd worden, m.a.w. we hebben “langere perioden” extra blauw op 
straat.. 
⇒ sinds oktober 2011 tot maart 2012 wordt eenmaal per week een gezamenlijke actie gevoerd met 
PZ Rhode-Schelde ter hoogte van de afrittencomplexen. Ook de Federale wegpolitie biedt 
ondersteuning bij 1 actie op 2. 
De korpschef geeft een aantal resultaten weer van dergelijke acties. 
Hij meldt bovendien dat: 
� alle slachtoffers van een inbraak van de recherche feedback ontvangen. 
� alle inbraken worden getwitterd. Momenteel zijn er 586 volgers. 
� elke nacht anonieme en vaste controles worden uitgevoerd door de interventiedienst. 
� alle slachtoffers, indien gewenst, doorverwezen worden naar slachtofferhulp via onze sociale cel. 
Tot slot lanceert de korpschef een oproep om bij “verdachte handelingen” onmiddellijk “101” te 
contacteren. Nog al te vaak twijfelt de burger om dit te doen. De korpschef benadrukt het belang van 
het melden van verdachte toestanden en hij raadt aan om hierbij te letten op tal van gegevens 
(nummerplaat, kleur en type voertuig, persoonsbeschrijvingen, kledij,…). Hij vraagt aan de 
politieraadsleden om deze boodschap te verspreiden. 
Raadslid François Coppens stuurde onlangs een mail ter zake en hij waardeert het feit dat hij zeer 
vlug een antwoord ontving. 
 
Raadslid Luc Van Herreweghe verlaat de zitting. 
 
Geheime zitting 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.55 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 
 
 


