
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

 POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012  

 
AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, 

De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, 
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, 
Van den Abbeele Lydia, Van Herreweghe Luc, 
Van Wesemael Ann, Raadsleden, 
De Moor Brigitte, Secretaris, 
 

  
VERONTSCHULDIGD: Taylor Kenneth, Burgemeester 

Beeckman Michaël, Raadslid voor punt 1. 
Coppens François, Raadslid 
Van Durme Marc, Raadslid voor punt 1. 
De Wilde Vincent, Raadslid voor punt 1. 
De Wilde Martine, Raadslid 
Van Wesemael Ann, Raadslid voor punt 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 algemene stemmen 

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend; 
 
Raadsleden Ann Van Wesemael, Marc Van Durme, Michaël Beeckman en Vincent De Wilde 
vervoegen de zitting. 
 
Begroting 2013 
 

Gelet op het K.B. van 5 september 2011 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de lokale politie (ARPC) dat de begrotings-, de financiële en de 
boekhoudkundige voorschriften van de politiezone bepaalt, evenals de nadere regels voor de 
uitvoering van de taken van de bijzondere rekenplichtige, dit in uitvoering van artikel 34 van 
de WFP waarbij ondermeer artikel 239 van de nieuwe gemeentewet van toepassing wordt 
verklaard op de lokale politie; 

Gelet op het ontwerp van de begroting 2013, bijgevoegd bij dit besluit; 

Gelet op het kohier van toelichting bij de begroting 2013; 

Gelet op het gunstig advies van de begrotingscommissie d.d. 12 november 
2012; 



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; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Herreweghe over de maat waarin de 
gemeentelijke dotaties zijn gestegen t.o.v. 2012 en de repliek van de bijzondere 
rekenplichtige die hierbij de oorzaak legt in een stijgende personeelskost en de verhoging 
van de pensioenbijdragen; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: De begroting van de PZ Wetteren – Laarne – Wichelen voor het dienstjaar 2013 
wordt als volgt goedgekeurd: 

Gewone dienst: 

 2013 

Gewone ontvangsten  

Vorige jaren 252.918 

Prestaties 125.250 

Overdrachten 7.823.560 

Schuld 44.408 

Totaal: 8.246.136 

  

Overboekingen ontvangsten 0 

  

Gewone uitgaven  

Vorige jaren 369.939 

Personeel 6.515.410 

Werkingskosten 861.210 

Overdrachten 89.250 

Schuld 280.330 

Overboekingen 122.800 

Totaal: 8.238.939 

  

Begrotingsresultaat 7.197 

  

Buitengewone dienst: 

Investeringsuitgaven 2013                      Financiering 

art. 330/724-60 (verbouwingen e.a.) 30.000                   Eigen middelen 

art. 330/741-51 (aankoop meubilair) 13.700                   Eigen middelen 

art. 330/742-53 (aankoop 
informaticamateriaal) 

47.500                   Eigen middelen 

art. 330/743-51 (aankoop fietsen en 42.250                   Lening 10 jaar 



motorfietsen) 

art. 330/743-98 (aankoop speciale 
voertuigen) 

80.000                   Lening 10 jaar 

art. 330/744-51 (aankoop 
exploitatiemateriaal) 

31.600                   Eigen middelen 

Belangrijkste dotaties aan de politiezone: 

Federale (basis)toelage 1.979.216 

Bijkomende federale basistoelage 115.704 

Federale sociale toelage I 401.789 

Federale sociale toelage II 97.640 

Fed. Toel. Uitr. Handh. Openbare Orde 945 

Toelage verkeersveiligheidsfonds 443.650 

Dotatie gemeente Wetteren (58,68 %) 2.794.409 

Dotatie gemeente Laarne (21,68 %) 1.032.427 

Dotatie gemeente Wichelen (19,64 %)  935.280 

 

Artikel 2: Worden eveneens goedgekeurd als bijlage aan het dossier van de begroting:  
Tabel met algemene inlichtingen 
Overzichtstabel gewone dienst 
Overzichtstabel buitengewone dienst 
Kohier van toelichting bij de begroting 2013 
Tabel van de schuld 
Verslag van de begrotingscommissie 
Personeelstabellen 

Artikel 3: De aldus vastgelegde begroting 2013 zal, overeenkomstig artikel 242 van de 
nieuwe gemeentewet, ter inzage van de bevolking worden neergelegd gedurende 
tien dagen waarna het volledig dossier zal worden toegezonden aan de heer 
gouverneur der provincie. Eveneens zal aan het ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap een exemplaar worden toegestuurd. 

 
Vastleggen aantal politieraadsleden en de proportionele verdeling 
 

Gelet op artikel 12, tweede lid van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

Gelet op de memorie van toelichting bij de WGP (artikel 12); 

Gelet op de PLP 2 van 21 december 2000 voor de methode volgens dewelke 
exact kan worden berekend hoeveel leden iedere gemeenteraad kan aanwijzen binnen het 
aantal voorzien in artikel 12, eerste lid van de WGP; 

Overwegende dat ingevolge artikel 12 van de WGP het aantal 
politieraadsleden wordt vastgelegd op 17 voor een bevolking van 25.001 tot 50.000 
inwoners; 

Overwegende dat in het schrijven van de gouverneur d.d. 01 oktober 2012 het 
aantal inwoners op 01 januari 2012 voor Wetteren werd vastgelegd op 24.118, voor Laarne 
op 12.272 en voor Wichelen op 11.379, waardoor het totaal aantal inwoners van de 
politiezone Wetteren -Laarne – Wichelen, 47.769 bedraagt; 



Gelet op dit bovenvermeld schrijven van de gouverneur d.d. 01 oktober 2012  
waarin wordt gesteld dat – volgens berekeningen van zijn ambt – er in onze politiezone geen 
verschuivingen zijn in het aantal politieraadsleden en de proportionele verdeling behouden 
blijft, zijnde 9 politieraadsleden voor Wetteren, 4 voor Laarne en 4 voor Wichelen; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: het aantal politieraadsleden voor de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen 
wordt vastgelegd op 17; 

Artikel 2: de proportionele verdeling van de politieraadsleden wordt als volgt vastgelegd: 9 
leden voor Wetteren, 4 leden voor Laarne en 4 leden voor Wichelen; 

 
Behoeftebepaling mobiliteit 2012/05 - Erratum 
 

Overwegende dat de behoeften voor de vijfde cyclus van 2012 aan de directie 
van de mobiliteit dienen te worden doorgegeven; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 24 september 2012 waarin de 
behoeftebepaling voor de mobiliteit 2012/05 werd goedgekeurd en werd bepaald op 2 
wijkinspecteurs en 1 inspecteur interventie; 

Gelet op het feit dat de vacatures die opengesteld worden in de mobiliteit, ook 
intern worden aangeboden aan de personeelsleden; 

Overwegende dat INP Praet, inspecteur van het zonaal onthaal en INP Karlien 
De Smet, inspecteur interventie, zich kandidaat stellen om een functie wijkinspecteur op te 
nemen respectievelijk vanaf 01/07/2012 en vanaf 01/08/2012 waardoor de behoeftebepaling 
2012/05 dient gewijzigd te worden naar 1 inspecteur 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: de behoeftebepaling voor de mobiliteit 2012/05, zoals bepaald in de politieraad van 
24 september 2012 wordt gewijzigd van 2 wijkinspecteurs en 1 inspecteur 
interventie naar 1 inspecteur interventie; 

Artikel 2: de plaatselijke selectiecommissie voor de functie van inspecteur interventie in de 
mobiliteit 2012/05, zoals eveneens vastgelegd in de politieraad van 24 september 
2012, blijft behouden; 

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; 
 
Principebeslissing aankoop meubilair 
 

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

Overwegende dat de politiezone in 2012 de onthaalruimte van het politiehuis 
herinrichtte en dat er behoefte is aan twee nieuwe driezitsbanken voor de wachtende 
burgers; 



Overwegende dat deze aankoop kan gebeuren via raamcontract van de 
Federale Politie FORCMS-MM-050-perceel 7 waardoor geen andere offertes noodzakelijk 
zijn; 

Overwegende dat de aankoop van deze twee zitbanken geraamd wordt op € 
1.320 (incl. BTW); 

Overwegende dat de slachtofferbejegenaars in eenzelfde bureau werken en 
dit om de werking van de sociale cel te optimaliseren; 

Overwegende dat hierdoor het aanwezige bureaumeubilair dient uitgebreid te 
worden; 

Gelet op artikel 17 §2, 1ste – f) van de wet op de overheidsopdrachten die stelt 
dat – omwille van de specificiteit de uitbreiding kan gegund worden aan de oorspronkelijke 
leverancier waardoor geen andere offertes noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat de uitbreiding van het bureaumeubel voor de sociale cel 
wordt geraamd op € 900 (incl. BTW); 

Overwegende dat de totale kostprijs voor vermeld kantoormeubilair bijgevolg 
geraamd wordt op € 2.220  (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 ( 2 driezitsbanken en een uitbreiding van een bureaumeubel) voor 
een maximum bedrag van €  2.220 (incl. BTW); 

Artikel 2: het college opdracht te geven tot het gunnen van deze opdracht (via raamcontract 
of ingevolge artikel 17 § 2, 1ste – f);; 

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; 
 
Principebeslissing huur op lange termijn van twee voertuigen - goedkeuren 
lastenboek - bepalen gunningsprocedure 
 

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

Gelet op het feit dat het contract van 2 geleasde politievoertuigen van de zone 
ten einde loopt: het contract van een combi (110-APY) werd beëindigd op 24/05/2012 (total 
loss) en het contract van een tweede combi loopt momenteel tot 13/01/2012 en zal verlengd 
worden tot de nieuwe voertuigen worden geleverd; 

Overwegende dat na einde leasingcontract deze combi’s wel degelijk aan 
vervanging toe zijn; 

Overwegende dat deze voertuigen werkelijk versleten zijn door het groot 
aantal km dat hiermee wordt afgelegd; 

Overwegende dat huur op lange termijn voor interventievoertuigen een  
interessante formule blijkt te zijn en ervoor wordt geopteerd om 1 type combi en 1 
interventievoertuig type 4 x 4 te leasen respectievelijk voor 36 en 60 maanden; 

Overwegende dat de kosten geraamd worden op € 3.500 per maand voor 
beide voertuigen; 

Overwegende dat de uitgaven zullen verrekend worden op artikel 330/127-12 
van de begroting 2013 (mits goedkeuring ervan) waarin de nodige kredieten voorzien zijn en 



overwegende dat de nodige kredieten ook zullen voorzien worden in de volgende 
dienstjaren; 

Gelet op het lastenboek nr. 02/2012 van 17 december 2012; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het huren op lange termijn van 2 
interventievoertuigen; 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen via een algemene 
offerteaanvraag op basis van het lastenboek nr. 02/2012, bijgevoegd bij dit besluit; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/127-12 van de begroting 2013, mits 
goedkeuring ervan; 

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

Principebeslissing aanpassing videoverhoorlokaal recherche 
 

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 wenst over te gaan tot het inrichten en 
installeren van een audio- en videolokaal: 

Overwegende dat de videoverhoren voor minderjarigen bijgevolg in het 
politiehuis kunnen worden afgenomen en dat men hierdoor geen beroep meer zal moeten 
doen op de infrastructuur van de Politie te Dendermonde of Aalst; 

Overwegende dat ook verhoren van verdachten van zware misdrijven in een 
audio- en videolokaal dienen te gebeuren; 

Overwegende dat de verhoorruimte zal bestaan uit twee kamers: het 
eigenlijke verhoorlokaal en de regiekamer; 

Overwegende dat deze inrichting bestaat uit twee opdrachten met name de 
aankoop van het audio-en videomateriaal en het inrichten / aanpassen van het bestaande 
verhoorlokaal; 

Gelet op het feit dat de aankoop van het audio- en videomateriaal (2 mobiele 
en 1 vaste camera, monitors, televisies, mengpaneel, rode lamp,..) kan gebeuren via 
raamcontract van de Federale Politie met name DSA 2011 R3 219 en dat de kostprijs ervan 
geraamd wordt op € 8.000 waarvoor de nodige kredieten voorzien werden op artikel 
330/744-51 van de begroting 2012; 

Gelet op het feit dat het aanpassen van het bestaande verhoorlokaal 
(optrekken van geluidsvrije muren, plaatsen van 2 deuren en 1 venster,..) geraamd wordt op 
een totale kostprijs van € 13.000 waarvoor de nodige kredieten werden voorzien op artikel 
330/724-60 van de begroting 2012; 

BESLUIT: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van het nodige audio- en 
videomateriaal ter inrichting van een audio- en videolokaal voor de dienst 
recherche voor een totaal geraamde kostprijs van € 8.000; 

Artikel 2: de raad geeft principieel goedkeuring tot het ombouwen van het bestaande 
verhoorlokaal van de dienst recherche tot videoverhoorlokaal (o.a. optrekken van 
twee geluidsvrije muren, plaatsen 2 deuren en 1 venster) en dit voor een totaal 
geraamde kostprijs van € 13.000; 



Artikel 3:  de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdrachten 
respectievelijk via raamcontract van de Federale Politie DSA 2011 R3 219 en via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Artikel 4: de uitgaven te betalen respectievelijk op artikel 330/744-51 en artikel 330/724-60 
van de begroting 2012; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 
Principebeslissing aanpassingswerken cellen 
 

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

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

Gelet op het feit dat er in het politiehuis last is van geuroverlast veroorzaakt 
door de vier cellen; 

Overwegende dat de oorzaak hiervan ligt in het feit dat het ventilatiesysteem 
in de cellen niet meer werkt (personen verblijven soms uren in een kleine ruimte zonder 
verluchting) en dat er in drie van de vier cellen geen waterslot in de afvoer werd voorzien; 

Overwegende dat de politiezone, naast aanpassingswerken aan het sanitair, 
afvoerbuizen en luchtcirculatie, ook een oogdouche wenst te plaatsen en dit om personen 
die pepperspray in de ogen kregen te kunnen “spoelen”; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor het aanpassen van het 
cellencomplex wordt geraamd op € 25.000 (incl. BTW); 

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

Gehoord de vraag van raadslid Van Herreweghe over de verantwoordelijkheid 
van de aannemer en het antwoord van de korpschef dat de cellen zich niet bevinden in de 
nieuwbouw maar wel op het gelijkvloers en dat dit deel van het politiehuis dateert van 1994; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan 
het cellencomplex (sanitair, afvoerbuizen, luchtcirculatie, oogdouche,..) 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 van twee laptops (recherche) 
 

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

Gelet op het feit dat de politiezone een audiovisueel verhoorlokaal wenst in te 
richten voor de dienst recherche; 

Gelet op het feit dat er nood is aan een “chat-functie” om de regiekamer te 
verbinden met de verhoorkamer en om een gesprek tussen twee collega’s tijdens het 
verhoor te kunnen voeren; 



Overwegende dat dit mogelijk is door de plaatsing van twee laptops voorzien 
van een “chat-functie”; 

Overwegende dat deze aankoop kan gebeuren via raamcontract van de 
Federale Politie FORCMS-PC-064; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor deze aankoop geraamd wordt op € 
1.225 (incl. BTW); 

Gelet op het feit dat de nodige kredieten werden voorzien op art. 330/742-53 
van de begroting 2012; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing tot aankoop van twee laptops voorzien van een “chat-functie” 
wordt goedgekeurd voor een totaal geraamd bedrag van € 1.225 (incl. BTW); 

Artikel 2: het college wordt gemachtigd tot het gunnen van deze opdracht (via raamcontract); 

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

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

 
Op de vraag van de voorzitter of er nog opmerkingen zijn, vraagt raadslid Govaert of de ruimte 
waarover men nu beschikt in het politiehuis comfortabel genoeg is voor de functies die men er dient 
uit te oefenen waarop de korpschef stelt dat de ruimte voldoende is. 
 
Geheime zitting 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.45 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 
 


