
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

 POLITIERAAD VAN 27 FEBRUARI 2012  

 
AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, 

De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, 
Maes Gerritjan, Korpschef, 
Arijs Walter, D'Hauwe André, Claus Katharine, Goossens Karel, 
Govaert Walter, De Wulf Herman, 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, Burgemeeste 

Beeckman Michaël, Raadslid  
Claus Katharine, Raadslid voor punt 1  
Coppens François, Raadslid  
De Wulf Herman, Raadslid voor punten 1 en 2 
De Wilde Vincent, Raadslid voor punten 1 tot en met 11 
De Wilde Martine, Raadslid voor punten 1 tot en met 4 
 

 
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 13 JA-stemmen 

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend; 
 
 
Aanstelling en eedaflegging van Katharine Claus, opvolger als titelvoerend lid van de 
politieraad in vervanging van ontslagnemend lid Karine Fack 
 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Wetteren van 15 december 2011 
waarin o.a. wordt vermeld dat politieraadslid Karine Fack ontslag neemt als lid van de 
politieraad; 

Gelet op het goedgekeurde proces-verbaal van 15 december 2011 van de 
gemeente Wetteren inzake de verkiezing van de leden van de politieraad; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Wetteren van 15 december 2011 
waarin Katharine Claus verkozen werd verklaard als effectief lid van de politieraad ter 
vervanging van het ontslagnemend lid Karine Fack; 



Gelet op het besluit van de deputatie van 26 januari 2012 waarbij de 
verkiezing van mevrouw Katharine Claus tot effectief lid van de politieraad wordt geldig 
verklaard; 

Overwegende dat Katharine Claus sedert de verkiezing zonder enige 
onderbreking heeft voldaan en nog steeds voldoet aan de eisen voor verkiesbaarheid en 
aangezien hij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid met het 
mandaat van politieraadslid; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd door de wet van 1 december 2006; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1:de politieraad neemt akte van het ontslag van Karine Fack als politieraadslid; 

Artikel 2: de geloofsbrieven van Katharine Claus  worden goedgekeurd. Zij wordt uitgenodigd 
om de grondwettelijke eed af te leggen. Katharine Claus legt in handen van de 
voorzitter de grondwettelijke eed af, namelijk: “ik zweer getrouwheid aan de 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische 
volk”. Betreffende het vervullen van deze pleegvorm wordt een afzonderlijk proces-
verbaal opgemaakt; 

Artikel 3: voornoemde Katharine Claus wordt als politieraadslid aangesteld en neemt verder 
deel aan de beraadslagingen van de politieraad. Zij zal het mandaat van haar 
voorganger Karine Fack beëindigen; 

Artikel 4: afschrift van deze beslissing zal aan de Hogere Overheden worden overgemaakt; 
 
Aanstelling en eedaflegging van Herman De Wulf, opvolger als titelvoerend lid van de 
politieraad in vervanging van ontslagnemend lid Anne Marie Hoebeke 
 

Gelet op het schrijven van 20.12.2011 waarin Anne Marie Hoebeke ontslag 
neemt als lid van de politieraad; 

Gelet op het goedgekeurde proces-verbaal van 04.07.2007 van de gemeente 
Wetteren inzake de verkiezing van de leden van de politieraad; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Wetteren van 04.07.2007  waarin 
Herman De Wulf effectief verkozen werd verklaard als opvolger van de politieraad ter 
vervanging van Anne Marie Hoebeke; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 12 juli 2007 waarin de samenstelling van 
de politieraadsleden n.a.v. de herverkiezingen van 15.04.2007 te Wetteren, werd 
goedgekeurd; 

Overwegende dat Herman De Wulf sedert de verkiezing zonder enige 
onderbreking heeft voldaan en nog steeds voldoet aan de eisen voor verkiesbaarheid en 
aangezien hij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid met het 
mandaat van politieraadslid; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd door de wet van 1 december 2006; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad neemt akte van het ontslag van Anne Marie Hoebeke als 
politieraadslid; 

Artikel 2: de geloofsbrieven van Herman De Wulf  worden goedgekeurd. Hij wordt 
uitgenodigd om de grondwettelijke eed af te leggen. Herman De Wulf legt in 
handen van de voorzitter de grondwettelijke eed af, namelijk: “ik zweer getrouwheid 
aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 



Belgische volk”. Betreffende het vervullen van deze pleegvorm wordt een 
afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt; 

Artikel 3: voornoemde Herman De Wulf wordt als politieraadslid aangesteld en neemt verder 
deel aan de beraadslagingen van de politieraad. Hij zal het mandaat van zijn 
voorganger Anne Marie Hoebeke beëindigen; 

Artikel 4: afschrift van deze beslissing zal aan de Hogere Overheden worden overgemaakt; 
 

Behoeftebepaling mobiliteit 2012/01 
 

Overwegende dat de behoeften voor de eerste cyclus van 2012 aan de 
directie van de mobiliteit moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoeften geraamd worden op 1 inspecteur interventie 
en 1 hoofdinspecteur interventie; 

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 eerste cyclus van 2012: 
 1 inspecteur interventie en 1 hoofdinspecteur interventie; 

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 Martine De Wilde vervoegt de zitting. 

Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2012/01 
 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2012/01, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 2 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 1 
hoofdinspecteur interventie en 1 inspecteur interventie; 

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 2012/01 als volgt: 

� voor de functie hoofdinspecteur interventie: 
- Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
- CP van een korps lokale politie: CP N. Backx 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 interventie 
- Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 



- CP van een korps lokale politie: CP N. Backx 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 
Artikel 2: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheid; 
 

Principebeslissing aankoop van twee collectieve wapens 
 

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

Gelet op het KB van 03 juni 2007 betreffende de bewapening van de 
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden 
van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de 
Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie dat werd bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2007; 

Overwegende dat bovenvermeld KB stelt dat de collectieve bewapening 
bestaat uit: lange halfautomatische vuurwapens met een kaliber van maximaal 9 mm; rechte 
onbuigzame of buigzame slagwapens; neutraliserende middelen; 

Gelet op de omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de 
bewapening van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het voorstel van de politiezone om over te gaan tot aankoop van 
twee lange halfautomatische vuurwapens met een kaliber van max. 9 mm en dit volgens de 
minimale normen vastgelegd door de Minister van Binnenlandse Zaken (normenboek); 

Gelet op de kredieten die voorzien werden op art. 330/124-02 van de 
begroting 2012; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad gaat principieel akkoord met de aankoop van 2 collectieve wapens, zijnde 
twee lange halfautomatische vuurwapens met een kaliber van max. 9 mm. voor 
een totaal geraamd bedrag van € 7.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: het college opdracht te geven tot het gunnen van deze opdracht via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Artikel 3: de uitgaven te betalen op art. 330/124-02 van de begroting 2012; 

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

Principebeslissing aankoop voertuig wijk 
 

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

Gelet op het feit dat een bestaand (aangekocht) wijkvoertuig Peugeot 206, in 
gebruik sedert 27 augustus 2003, een aantal defecten vertoont; 

Gelet op het feit dat dit voertuig bijna 9 jaar is en het bijgevolg dient vervangen 
te worden teneinde een vlotte wijkwerking te kunnen garanderen; 

Overwegende dat de formule voor aankoop hierbij voordeliger is dan leasing 
gelet op het feit dat dit voertuig een lange termijn zal gebruikt worden door de wijkdienst dit 
in tegenstelling tot voertuigen bestemd voor de interventiedienst; 



Overwegende dat de kosten voor een nieuw politievoertuig (voorzien van 
striping) worden geraamd op € 17.000 (incl. BTW); 

Overwegende dat dergelijk voertuig kan aangekocht worden via raamcontract 
van de Federale Politie nr. DSA 2009 R3 800 – perceel 3C; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-98 van de begroting 
2012; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een politievoertuig voor 
een totaal geraamd bedrag van € 17.000 (incl. BTW) en dit ter vervanging van een 
politievoertuig dat sedert 27 augustus 2003 in gebruik is; 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze aankoop via 
raamcontract van de Federale Politie nr. DSA 2009 R3 800 – perceel 3C; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-98 van de begroting 2012; 

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

Principebeslissing aankoop 2 politiefietsen 
 

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

Gelet op het feit dat de politiezone reeds beschikt over een aantal 
politiefietsen; 

Overwegende dat er nood is aan twee bijkomende politiefietsen, voornamelijk 
om een vlotte wijkwerking te kunnen garanderen; 

Overwegende dat de kosten voor twee nieuwe politiefietsen (voorzien van 
striping) worden geraamd op € 1.500 (incl. BTW); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-51 van de begroting 
2012; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van twee politiefietsen (met 
striping) voor een totaal geraamd bedrag van €  1.500 (incl. BTW); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze aankoop via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-51 van de begroting 2012; 

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

Principebeslissing aankoop HYCAP-kledij 
 

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

Gelet op het KB van 22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke 
functieuitrustingen van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus; 

Overwegende dat onze zone ingevolge Ministeriële Federale Omzendbrieven 
MFO2 en MFO2bis (wordt jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken geactualiseerd) 
verplicht is om 14 personeelsleden op te leiden voor het uitvoeren van ordediensten 
(HYCAP);  



Overwegende dat er momenteel nog 10 personeelsleden actief zijn in de 
groep HYCAP en deze groep dient uitgebreid te worden naar 14 leden;  

Overwegende dat de politiezone de ingeleverde kledij (bij het verlaten van de 
HYCAPgroep) zo veel mogelijk probeert te verdelen over de nieuwe HYCAPleden; 

Overwegende dat de nodige uitrustingen voor HYCAP dienen te worden 
aangekocht zijnde helmen, oproervesten en –broeken, schoenen, hoofdkap, borst-, arm-, 
been- en genitaliënbeschermers, handschoenen en truien en dit om een vlotte 
HYCAPwerking te kunnen garanderen; 

Overwegende dat de totale kostprijs geraamd wordt op € 15.000 (incl. BTW); 

Gelet op de kredieten op artikel 330/124-05 van de begroting 2012; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad gaat principieel akkoord met de aankoop van verschillende stukken functie-
uitrustingen voor ordehandhaving voor een totaal geraamd bedrag van € 15.000 
(incl. BTW); 

Artikel 2: de raad geeft het college de opdracht tot het gunnen via onderhandelingsprocedure 
en/of via raamcontracten van de Federale Politie; 

Artikel 3: de uitgaven te betalen op art. 330/124-05 van de begroting 2012; 

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

Principebeslissing tot uitvoeren van infrastructuurwerken cellen 
 

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

Gelet op de wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis om aan elkeen die wordt verhoord 
en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om 
een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (B.S. 5 september 2011); 

Gelet op het feit dat de (Salduz-)wet van kracht is vanaf 1 januari 2012; 

Overwegende dat de advocaat die bijstand zal verlenen, over een plaats dient 
te beschikken waar hij / zij discreet kan overleggen met zijn / haar cliënt; 

Overwegende dat hiervoor de nodige infrastructurele aanpassingen dienen te 
gebeuren in het politiehuis; 

Gelet op het voorstel van de politiezone om het cellencomplex aan te passen 
en twee (van de vier) cellen om te vormen tot één cel en één kamer voor de advocaat; 

Overwegende dat er een fysieke barrière (bijv. glazen wand) dient te zijn 
tussen advocaat en cliënt zodat de advocaat beschermd is; 

Gelet op het KB van 24 oktober 2007 over de minimumnormen, de inplanting 
en de aanwending van de door de politie gebruikte opsluitingsplaatsen; 

Overwegende dat gelijktijdig, de geurhinder in de cellen dient aangepakt te 
worden door de installatie van nieuw sanitair en afvoerbuizen en dat de luchtcirculatie dient 
geoptimaliseerd te worden; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor alle infrastructurele aanpassingen 
geraamd wordt op € 25.000; 

Gelet op de kredieten die voorzien werden op artikel 330/724-60 
(buitengewoon onderhoud gebouwen in uitvoering) van de begroting 2012; 



Gehoord de toelichting gegeven door de korpschef; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het uitvoeren van infrastructuurwerken in 
het kader van Salduz) en van aanpassingswerken in het cellencomplex voor een 
totaal geraamd bedrag van € 25.000 (incl. BTW); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/724-60 van de begroting 2012; 

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

Principebeslissing aankoop meubilair politiehuis 
 

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

Overwegende dat een behoefteplan werd opgemaakt voor de aankoop van 
meubilair voor de eerste helft van 2012. 

Overwegende dat er nood is aan een herstelling van 5 ergonomische 
bureaustoelen omdat de stof van de ruggedeeltes gescheurd is door veelvuldig gebruik; 

Overwegende dat een herstelling met een stof die wrijving beter weerstaat, 
goedkoper is dan de aankoop van 5 nieuwe stoelen; 

Overwegende dat er nood is aan drie nieuwe kasten (een kast voor de nog 
aan te werven hoofdinspecteur en twee kasten voor de dienst recherche); 

Overwegende dat de totale kostprijs voor vermeld kantoormeubilair geraamd 
wordt op € 1.700  (incl. BTW). 

Gelet op de kredieten voorzien op artikel 330/741-51 van de begroting 2012; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing goed te keuren tot aankoop van bovenvermeld 
kantoormeubilair voor een maximum bedrag van €  1.700 (incl. BTW); 

Artikel 2: het college opdracht te geven tot het gunnen van deze opdracht; 

Artikel 3: de uitgave te betalen op artikel 330/741-51 van de begroting 2012; 

Artikel 4: afschrift van deze beslissing over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 
Raadslid Vincent De Wilde vervoegt de zitting. 
 
Raadslid Walter Govaert vraagt een stand van zaken over de parkeerruimte aan het politiehuis. Hij 
stelt vast dat veel politievoertuigen op de openbare weg geparkeerd worden en oordeelt dat dit niet 
veilig is in minder bewaakte momenten (’s nachts / weekend). 
De korpschef geeft een nadere toelichting: de politievoertuigen worden inderdaad geparkeerd op de 
openbare weg. De anonieme voertuigen daarentegen, worden er niet gestald. De parkeerstrook wordt 
niet uitgebreid maar op middenlange termijn wordt overwogen om een perceel grond aan de 
brandweerkazerne aan te kopen. Dit zou parkeergelegenheid (inclusief carport) creëren voor zo’n 12 
voertuigen hetgeen de veiligheid zal verhogen. De korpschef voegt hieraan toe dat de huidige 
parkeerzone evenwel bewaakt wordt d.m.v. bewakingscamera’s. De voorzitter geeft een historiek over 
de aankoop van gronden aan de brandweerkazerne (1 perceel werd reeds door de brandweer 
aangekocht, een tweede stuk – vroegere Gasdreef – is eigendom van de gemeente Wetteren en kan 
eventueel in aanmerking komen om op middenlange termijn te verkopen aan de politiezone. De 
niveauverschillen van het perceel stellen hierbij wel een probleem: er zullen zware constructies nodig 
zijn om de reliëfwisselingen te egaliseren waardoor de kostprijs zal stijgen. 
 



Raadslid Walter Govaert vraagt om in een volgende zitting van de politieraad op de hoogte te worden 
gebracht van de aanpak door de politiediensten van het drugsfenomeen en daaraan gekoppelde 
zaken (welke middelen, mensen, instrumenten worden ingezet?). Zijn fractie is immers bezorgd over 
dit fenomeen dat steeds groter wordt en hij wenst de drugsproblematiek bespreekbaar te maken. 
De korpschef geeft een korte toelichting over het bestaan van: 
� de intergemeentelijke drugsambtenaar 
� de unit drugs binnen de recherche (operationeel)  
� de sociale cel die samen met de preventiemedewerker een belangrijke rol binnen preventie 
vervullen en linken maken naar hulpverlening toe. 
� de inspanningen die de politie levert door preventielessen “middelengebruik” te geven in het 
onderwijs. 
Raadslid Koen De Wilde verwijst naar het schoolgebeuren waar het probleem wel degelijk 
bespreekbaar is en stelt dat de cel leerlingenbegeleiding optreedt als een drugsprobleem zich 
manifesteert. De school volgt dit eveneens op en legt ook linken naar hulpverlening toe. 
Dit item zal besproken worden in de volgende zitting van de politieraad. 
 
Geheime zitting 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.35 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 
 


