
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

 POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012  

 
AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, 

De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, 
Maes Gerritjan, Korpschef, 
Arijs Walter, Beeckman Michaël, 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: De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester voor 1. 

Taylor Kenneth, Burgemeester voor 1., 2. 
Coppens François, Raadslid 
De Wilde Martine, Raadslid voor 1., 2. 
Van Herreweghe Luc, Raadslid voor 1. 
 

 
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 14 JA-stemmen en 1 onthouding 

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd; 
 
Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting. 
 
Jaarrekening 2011 
 

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 2011, 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 José Wiels; 

BESLUIT: met unanieme stemmen  

Artikel 1: de balans per 31 december 2011  

Vaste activa    4.107.149,95 
Vlottende activa       960.867,42 
Totaal van de activa    5.068.017,37 
Eigen vermogen    2.643.120,93 
Voorzieningen                 0,00 
Schulden              2.424.896,44 
Totaal van de passiva     5.068.017,37 

 Resultatenrekening per 31 december 2011 

Nadelig exploitatieresultaat         444.000,80 
Batig uitzonderlijk resultaat van het boekjaar          89.383,69 
Nadelig resultaat van het boekjaar        354.617,11 
 

Artikel 2: De begrotingsrekening over het dienstjaar 2011  

Netto vastgestelde rechten (gewone dienst)    8.153.719,68 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)    7.552.293,67 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)       601.426,01 
Over te dragen vastleggingen (gewone dienst)         64.314,94 
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)       665.740,95 
Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst)       333.354,08 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)       333.354,08 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)                  0,00 
Over te dragen vastleggingen (buitengewone dienst)         48.273,54 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)          48.273,54 

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

 
Burgemeester Kenneth Taylor en raadslid Martine De Wilde vervoegen de zitting. 
 
Kennisgeving jaarrapport 2011 
 

Gehoord de toelichting gegeven door de korpschef bij de voorstelling van het 
jaarrapport 2011 via een power-point-presentatie; 

Gelet op het feit dat dit jaarrapport 2011 ook beschikbaar zal zijn via de 
website van de politiezone; 

BESLUIT:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van het jaarrapport 2011; 
 
Kennisgeving aanpak drugproblematiek 
 

Gehoord de toelichting gegeven door de korpschef over de aanpak van de 
drugproblematiek (samen behandeld met punt 2 van deze zitting zijnde de kennisgeving van 
het jaarrapport 2011); 

BESLUIT:  



Artikel 1: de politieraad neemt akte van de aanpak van de drugproblematiek; Raadslid 
Govaert merkt op dat de theorie en de bedoeling van het plan goed onderbouwd is 
maar hij stelt een stijging vast van 20 % drugproblematiek in 2 jaar tijd en stelt zich 
dan ook de vraag of de inzet van personeel en middelen in verhouding staat tot de 
aangroei van het probleem. Hij vraagt om het drugprobleem ook in de centra – 
waar de scholen gevestigd zijn – robuust aan te pakken en hij verwijst hierbij o.a. 
naar de stationsbuurt, de scheldekaai (achter het rusthuis) en andere sociale 
locaties waar mensen in deze buurten klagen over drugoverlast. Vandaar zijn vraag 
of de politiezone over voldoende mensen en middelen beschikt om dit probleem, 
minstens op die plaatsen, aan te pakken. 

 De korpschef is ervan overtuigd dat een stijging van het aantal dossiers het gevolg 
is van een grotere inzet ter zake. Hij meent dat – als de unit drugs – op “normale 
capaciteit” kan werken, er nog meer dossiers “drugs” zouden zijn maar hij 
benadrukt de belasting van de recherchecapaciteit naar aanleiding van een recent 
moorddossier. Bovendien stelt de korpschef dat niet alle informatie ons bereikt. Het 
is belangrijk om aan de burger de boodschap mee te geven om verdachte zaken te 
melden als men er ongerust over is. Wanneer de info ons bereikt, wordt er zeker op 
gewerkt ofwel door de unit drugs ofwel door één van de 8 wijkteams. 

 Raadslid Govaert oordeelt dat de inzet van de wijkinspecteur binnen de aanpak 
van dit fenomeen een positief punt is en hij zou dit graag nog meer geïntensifieerd 
zien. Ook de samenstelling van een TOP 80 en drugcontroles in het verkeer 
worden als positief ervaren maar het feit dat er meer dossiers “drugs” zijn in aantal 
strookt, volgens het raadslid, niet met het buikgevoel of met de perceptie van de 
burger. 

 De korpschef benadrukt nogmaals dat de unit drugs momenteel niet op 100 % kan 
werken door de opmaak van moraliteitsdossiers en opdrachten naar aanleiding van 
het recent moordonderzoek. Dit probleem dient op een hoger niveau aangekaart te 
worden. De voorzitter verwijst naar de zonale veiligheidsraad van 12 juni waarin de 
korpschef en de drie burgemeesters de externe partners hierover zullen spreken en 
hun ongenoegen zullen uiten over de enorme capaciteit die een moorddossier in 
beslag neemt en dit ten nadele van de bestrijding van lokale fenomenen. Ook 
burgemeester Taylor is van oordeel dat het niet kan dat een moorddossier een 
dergelijke impact heeft op de lokale politiewerking (25 tot 30 % van de 
recherchecapaciteit gaat naar dit moordonderzoek). Hij meldt dat er al 
verschillende signalen gegeven werden ter zake maar dat de beslissing op 
bovenlokaal niveau dient genomen te worden. Wij kunnen het probleem enkel 
aankaarten en dat is gebeurd bij de Vaste Commissie van de Lokale politie, de 
Commissaris-generaal, SAT Binnenlandse Zaken, SAT Justitie en de Voorzitter 
van de Federale Politieraad. De korpschef verwijst ten slotte naar andere landen 
die een ander rechtssysteem in deze materie hanteren en waar de rechtsgang 
sneller verloopt. 

 
Goedkeuren personeelsformatie en functieprofielen 
 

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

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van 
het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 

Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen 
van de personeelsleden van de lokale politie; 



Gelet op de richtlijn van 1 december 2006 tot het verlichten en 
vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie – opheffing en 
vervanging van de omzendbrief van 16 december 1999; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 05 juli 2010 houdende de goedkeuring 
van het personeelsbehoeftenplan en van de daaraan gekoppelde functieprofielen; 

Overwegende dat de korpsbehoeften evolueren zodat er nood is aan 
wijzigingen aan het personeelsbehoeftenplan, formatie en organogram; 

Gelet op de huidige aanpassingen / wijzigingen aan het 
personeelsbehoeftenplan als bijlage en de motivering ter zake; 

Gelet op de bijgevoegde functieprofielen gekoppeld aan de functies niveau C 
(ICT-assistent), agent van politie en hoofdinspecteur interventie; 

Gelet op het bijgevoegd verslag van de financiële haalbaarheid opgemaakt 
door de bijzondere rekenplichtige; 

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid de artikelen II.III.14 § 4 en VI.II.14; 

Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 van 27 september 2002 van de Vlaamse 
Regering betreffende het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones; 

Gelet op de vergadering van het BOC van 08 mei 2012; 

Gehoord de toelichting gegeven door de korpschef; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de formatie van het operationeel personeel van het lokale politiekorps uitgedrukt in 
voltijdse equivalenten (statutaire betrekkingen) als volgt vast te stellen: 

 1 korpschef – hoofdcommissaris van politie 
 5 commissarissen van politie 
 1 commissaris van politie in tijdelijk uitdovend kader 
 17 hoofdinspecteurs van politie 
 60 inspecteurs van politie 
 4 agenten van politie 

Artikel 2: de formatie van het administratief en logistiek personeel van het lokale politiekorps 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten als volgt vast te stellen: 

 1 personeelslid van niveau A – klasse 2 
 1 personeelslid van niveau B - consulent 
 1 personeelslid van niveau B – ICT-consulent 
 2 personeelsleden van niveau B – maatschappelijk assistent 
 10 personeelsleden van niveau C 
 1 personeelslid van niveau C – ICT-assistent 
 2 personeelsleden van niveau C – bijzonder kader 
 1 personeelslid van niveau D 

Artikel 3: de formatie van het onderhoudspersoneel op 2 poetsvrouwen vast te stellen en 1 
hulpkracht – gesco niveau D; 

Artikel 4: de formatie van de contractuele personeelsleden buiten kader, gefinancierd door 
het verkeersveiligheidsfonds, als volgt vast te stellen: 

 1 personeelslid van niveau B 
 1 personeelslid van niveau C 

Artikel 5: de functieprofielen gekoppeld aan de functies ICT-assistent, agent van politie en 
hoofdinspecteur interventie worden goedgekeurd; 

Artikel 6: afschrift van dit besluit zal aan de hogere overheden worden overgemaakt; 



 
Behoeftebepaling mobiliteit 2012/02 en 2012/03 
 

Overwegende dat de behoeften voor de tweede en derde cyclus van 2012 aan 
de directie van de mobiliteit moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoeften geraamd worden op 2 inspecteurs interventie 
voor de tweede mobiliteitsronde en op 1 wijkinspecteur Laarne voor de derde 
mobiliteitscyclus; 

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 tweede cyclus van 2012: 
 2 inspecteurs interventie; 
Artikel 2: volgende betrekking vacant te verklaren voor de derde cyclus van 2012: 1 

inspecteur wijk Laarne; 

Artikel 3: er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor voormelde betrekkingen; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 
 
Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kade r van de mobiliteit 2012/02 en 
2012/03 
 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2012/02 en mobiliteit 2012/03, 
goedgekeurd in huidige zitting van de politieraad, waarbij respectievelijk 2 functies inspecteur 
interventie en 1 functie wijkinspecteur Laarne worden vacant verklaard; 

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 unanieme stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor 
de functies inspecteur interventie het kader van de mobiliteit 2012/02 als volgt: 

 � 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: diensthoofd Interventie en Zonaal Onthaal CP Karen Van Damme 
of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
� Secretaris: aan te duiden door de voorzitter. 

Artikel 2: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor 
de functie inspecteur wijk Laarne het kader van de mobiliteit 2012/03 als volgt: 

 � voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 
� CP van een korps lokale politie: CP P. Pevenage, diensthoofd wijkwerking en 
verkeer of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
� Lid lokale politie: CP N. Backx, adjunct-korpschef of bij afwezigheid een vervanger 
aan te stellen door de voorzitter 



� Secretaris: aan te duiden door de voorzitter. 

Artikel 3: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheid; 
 
Principebeslissing aankoop migratie archipol naar v ersie 6 
 

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

Gelet op het feit dat wij sedert 2007 digitaal archiveren via ARCHIPOL; 

Gelet op het feit dat een migratie van Archipol naar versie 6 werd voorgesteld; 

Overwegende dat deze versie 6 tal van voordelen biedt zoals een verbeterde 
beveiliging, een uitgebreid gebruikersbeheer en een zeer uitgebreide geïntegreerde 
zoekfunctie; 

Overwegende dat de huidige Archipol versie werd uitgebracht in 2001 en 
versie 6 in 2011 en dat in deze 10 jaar tijd archipol geavanceerder en innovatiever is 
geworden; 

Overwegende dat, door de migratie van Archipol naar versie 6, Archipol op 
een nieuwe, moderne server komt te staan met een veel snellere werking tot gevolg; 

Overwegende dat de traagheid van ARCHIPOL en ORBIT een vlotte werking 
verhindert hetgeen voor frustratie zorgt bij de gebruikers waardoor een nieuwe server zich 
sowieso opdringt; 

Overwegende dat naar de toekomst toe nog meer documenten digitaal zullen 
gearchiveerd worden waardoor de traagheid nog zou toenemen; 

Overwegende dat de huidige Archipol-server kan blijven gebruikt worden voor 
ORBIT; 

Overwegende dat de migratie Archipol naar versie 6 een exclusief product 
betreft waardoor deze dient aangekocht te worden bij RICOH; 

Overwegende dat de aankoop van een server (hardware) niet aan deze 
exclusiviteit verbonden is en bijgevolg kan aangekocht worden via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de totale kostprijs van deze aankoop (hardware en 
software) geraamd wordt op € 19.000; 

Gelet op de nodige kredieten die voorzien zijn op artikel 330/742-53 van de 
begroting 2012; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad keurt de principebeslissing goed tot aankoop van de migratie archipol naar 
versie 6 en een bijkomende server voor een totaal geraamd bedrag van 19.000 
EUR; 

Artikel 2: het college wordt gemachtigd over te gaan tot aankoop hiervan via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wat betreft de hardware; 

Artikel 3: het college wordt gemachtigd de migratie Archipol naar versie 6 aan te kopen bij 
RICOH gelet op de exclusiviteit van het product; 

Artikel 4: deze uitgaven te betalen op artikel 330/742-53 van de begroting 2012; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 
Geheime zitting 
 



De vergadering wordt gesloten om 20.05 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 
 


