
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

 POLITIERAAD VAN 29 APRIL 2013  

 
AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, 

De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, 
De Wilde Koen, De Wilde Martine, Van De Weghe Roger, 
D'Hauwe André, Govaert Walter, Claus Katharine, 
De Wulf Herman, Fack Karine, De Wilde Robbe, 
Van Der Gucht Annelien, Van Durme Dietbrand, 
De Geyter Albert, Baeyens Jan, Matthys Marianne, 
Baetens Piet, Vereecken Marc, Raadsleden, 
Maes Gerritjan, Korpschef, 
De Moor Brigitte, Secretaris, 
 

  
VERONTSCHULDIGD: Van Wesemael Ann, Raadslid 

De Geyter Albert, Raadslid voor 1., 2. 
 

 
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; 
 
 

Aanstelling en eedaflegging van Herman De Wulf als effectief lid vd politieraad 
 

Gelet op het geldig verklaarde besluit van de gemeenteraad van Wetteren 
inzake de verkiezing van de leden van de politieraad dd. 02.01.2013, waarin Herman De 
Wulf werd verkozen als effectief lid van de politieraad; 

Gelet op het feit dat Herman De Wulf zich verontschuldigde voor de 
installatievergadering van 1 februari 2013; 

Overwegende dat Herman De Wulf sedert de verkiezing zonder enige 
onderbreking heeft voldaan en nog steeds voldoet aan de eisen voor verkiesbaarheid en 
aangezien zij 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:  

Artikel 1: Herman De Wulf 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 afzonderlijke akte opgemaakt; 

Artikel 2: de akte van eedaflegging wordt ondertekend door de burgemeester-voorzitter en 
het verkozen effectief lid en bij dit proces-verbaal gevoegd; 

Artikel 2: voornoemde Herman De Wulf wordt als politieraadslid aangesteld verklaard in zijn 
functie en neemt verder deel aan de beraadslagingen van de politieraad. 

Artikel 3: afschrift van deze beslissing zal aan de Hogere Overheden worden overgemaakt 
en aan de gemeenteraad van Wetteren; 

 
Raadslid Albert De Geyter vervoegt de zitting. 

Jaarrekening 2012 
 

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 2012, 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 
over de bijzonderste cijfergegevens en de evolutie van de rekeningen 2009 - 2012; 

BESLUIT: met algemene stemmen  

Artikel 1: de balans per 31 december 2012 

Vaste activa    4.077.045,63 
Vlottende activa       882.251,66 
Totaal van de activa    4.959.297,29 
Eigen vermogen    2.751.507,59 
Voorzieningen                 0,00 
Schulden              2.207.789,70 
Totaal van de passiva    4.959.297,29 

 Resultatenrekening per 31 december 2012 

Batig exploitatieresultaat          36.222,02 
Batig uitzonderlijk resultaat van het boekjaar         72.164,64 
Batig resultaat van het boekjaar       108.386,66 
 

Artikel 2: De begrotingsrekening over het dienstjaar 2012 

Netto vastgestelde rechten (gewone dienst)    8.264.153,47 
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)    7.629.118,51 
Begrotingsresultaat (gewone dienst)       635.034,96 
Over te dragen vastleggingen (gewone dienst)         43.065,89 



Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)       678.100,85 
Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst)       124.273,54 
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)       208.382,93 
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)       - 84.109,39 
Over te dragen vastleggingen (buitengewone dienst)        67.476,08 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)       - 16.633,31 

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

 
De bijzondere rekenplichtige José Wiels verlaat de zitting. 

Principebeslissing aankoop meubilair 
 

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 2013. 

Overwegende dat er nood is aan meubilair voor personeelsleden die over de 
middag blijven eten in het politiehuis (nl. 1 tafel met 10 stoelen) en dat er eveneens nood is 
aan 5 ergonomische bureaustoelen ter vervanging van oude stoelen; 

Overwegende dat de 5 ergonomische bureaustoelen kunnen aangekocht 
worden via raamcontract FORCMS-MM-050 – perceel 1; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor vermeld kantoormeubilair geraamd 
wordt op € 2.350; 

Gelet op de kredieten voorzien op artikel 330/741-51 van de begroting 2013; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing goed te keuren tot aankoop van bovenvermeld 
kantoormeubilair, zijnde 1 tafel, 10 stoelen en 5 ergonomische bureaustoelen voor 
een maximum bedrag van €  2.350; 

Artikel 2: het college opdracht te geven tot het gunnen van deze opdracht via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en via raamcontract van de 
Federale Politie FORCMS-MM-050 – perceel 1; 

Artikel 3: de uitgave te betalen op artikel 330/741-51 van de begroting 2013; 

Artikel 4: afschrift van deze beslissing over te maken aan de bijzondere rekenplichtige; 
 
 

Goedkeuren afschrijvingsplan informatica 2013 
 

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

Gelet op het gemotiveerd afschrijvingsplan 2013 inzake informaticamateriaal 
dat werd opgemaakt door ICT-assistent Steven Van Damme; 

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 2013 
geraamd wordt op € 47.500 zoals bepaald in het hierbij gevoegd plan; 

Gelet op het feit dat dit krediet voorzien werd op art. 330/742-53 van de 
begroting 2013; 



BESLUIT: met algemene stemmen  

Artikel 1: de aankoop van informaticamateriaal 2013 zoals bepaald in het bijgevoegd 
afschrijvingsplan, voor een totaal bedrag van € 47.500 wordt goedgekeurd; 

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 2013; 

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

Principebeslissing uitbreiding sleutelbeheersysteem 
 

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

Gelet op het politieraadsbesluit van 26 september 2007 houdende de 
principebeslissing tot aankopen in het kader van het verkeersveiligheidsfonds 2007 waarin 
de aankoop van een sleutelkastbeheersysteem werd goedgekeurd; 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 22 januari 2008 waarin de 
aankoop van een sleutelbeheersysteem werd toegewezen aan de firma Key Technik voor 
een totaal bedrag van € 11.205,81 (incl. BTW); 

Gelet op het politieraadsbesluit van 13 december 2010 waarin een uitbreiding 
met 5 extra rijen van het sleutelbeheersysteem werd goedgekeurd en het besluit van het 
politiecollege van 13 december 2010 waarin deze uitbreiding eveneens werd gegund aan de 
firma Key Technik gelet op de specificiteit; 

Overwegende dat het wenselijk zou zijn om dit toestel  uit te breiden met 4 
extra rijen omdat alle voorziene 90 sleutelposities zijn ingenomen waardoor er momenteel 
geen nieuwe sleutels meer kunnen toegevoegd worden; 

Overwegende dat dit het ordentelijk beheer van sleutels en toegangen ten 
goede komt; 

Overwegende dat de basiskast werd aangekocht bij de firma Key Technik 
waardoor de uitbreiding enkel door deze firma kan worden geleverd waardoor geen andere 
offertes dienen te worden aangevraagd; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor uitbreiding van het 
sleutelbeheersysteem met 4 extra rijen wordt geraamd op € 3.500 (incl. BTW); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/744-51 van de begroting 
2013; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de principebeslissing tot het uitbreiden van het sleutelbeheersysteem met 4 extra 
rijen goed te keuren voor een totaal geraamd bedrag van € 3.500 (incl. BTW); 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2013; 

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

Principebeslissing installatie AIRCO in serverlokaal 
 

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



Gelet op het feit dat het serverlokaal van het politiehuis zich bevindt in de 
kelder van het gebouw, dat er in dit lokaal 15 servers, een datakast en 2 PC’s staan en dat 
de temperatuur van dit lokaal ongeveer 20 ° C dient te bedragen; 

Overwegende dat de ruimte niet beschikt over natuurlijke ventilatie waarop 
beroep moet worden gedaan op een aircosysteem; 

Overwegende dat het huidige toestel (binnen- en buitentoestel) dateert van 
vóór de politiehervorming en de temperatuur er momenteel varieert van 22 ° C tot 25 ° C; 

Overwegende dat er momenteel een aantal defecten vastgesteld werd zoals 
een kapotte harde schijf, een “rooter” en een niet te herstellen Questis-server; 

Gelet op het feit dat de vervanging van een aircosysteem in het serverlokaal 
zich opdringt teneinde een vlotte werking te kunnen garanderen; 

Overwegende dat de kosten voor het afbreken van oude systeem, leveren en 
plaatsen van een nieuw binnen- en buitenunit, incl. het vernieuwen van elektriciteitskabels 
wordt geraamd op € 9.000 (incl. BTW); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/724-60 van de begroting 
2013; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot aankoop en installeren van een nieuw 
aircosysteem voor een totaal geraamd bedrag van €  9.000 (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 330/724-60 van de begroting 2013; 

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

Principebeslissing aankoop uitbreiding "Track and Trace" 
 

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

Gelet op het politieraadsbesluit van 12 december 2011 houdende de 
goedkeuring van de principebeslissing tot aankoop van een trackingsysteem op voertuigen 
voor een totaal geraamd bedrag van € 15.000 (aankoop en installatie); 

Gelet op de bespreking in het BOC van 8 mei 2012; 

Gelet op de gunning in het politiecollege van 22 mei 2012 van een 
trackingsysteem aan de firma IT-Mobile; 

Gelet op het feit dat een voertuigvolgsysteem in elk dienstvoertuig van onze 
politiezone, ons toelaat 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,…; 



Overwegende dat er in juni 2012 aldus 15 fleetloggers aangekocht werden en 
men in 2013 de resterende voertuigen ook wenst uit te rusten met een fleetlogger hetgeen 
neerkomt op een uitbreiding met 8 fleetloggers; 

Overwegende dat – in het kader van technische overeenkomsten en 
specificiteit – de aankoop dient te gebeuren bij dezelfde firma zijnde IT Mobile uit 9830 Sint-
Martens-Latem; 

Overwegende dat de aankoop geraamd wordt op een totaal bedrag van € 
5.800 (incl. BTW); 

Overwegende dat deze uitgave voorzien werd  op art. 330/744-51 van de 
begroting 2013; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het uitbreiden (leveren en installeren) van 
het trackingsysteem op 8 bijkomende voertuigen voor een totaal geraamd bedrag 
van 5.800 EUR; 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2013; 

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

 
 

Wijziging functieprofiel inspecteur interventie 
 

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 26 september 2007 waarin de 
functieprofielen werden goedgekeurd; 

Gelet op de politieraadsbesluiten van 15 december 2008, 05 juli 2010 en 11 
juni 2012 waarin nieuwe functies werden gecreëerd en bepaalde functieprofielen werden 
aangepast; 

Overwegende dat de onthaaldienst wordt gereorganiseerd waardoor 
inspecteurs interventie vanaf 1 mei 2013 ook een onthaalfunctie dienen uit te voeren 
waardoor hun functieprofiel in die zin dient aangepast te worden; 

Gelet op de gewijzigde functiebeschrijving voor inspecteur interventie die als 
bijlage bij dit besluit wordt gevoegd; 

Gelet op de bespreking in het BOC van 24 april 2013; 

Gehoord de toelichting gegeven door de korpschef ter zake en zijn 
verduidelijkingen bij de nieuwe openingsuren van het zonaal onthaal vanaf 1 mei 2013 die 
naar aanleiding van een meting / grondige analyse werden aangepast; 

BESLUIT: met 15 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

Artikel 1: de functiebeschrijving gekoppeld aan de functie inspecteur interventie wordt 
goedgekeurd; 

Artikel 2: onderhavig besluit over te maken aan de bevoegde overheden; 
 
 

Principebeslissing aankoop fietsen voor wijkinspecteurs 
 



                     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 vier bijkomende politiefietsen, voornamelijk 
om een vlotte wijkwerking te kunnen garanderen en die bestemd zijn voor INP Leen Van 
Daele, INP Vicky Demeyer, INP Patrick Praet en INP Karlien De Smet; 

Overwegende dat de kosten voor vier nieuwe politiefietsen (voorzien van 
striping) worden geraamd op € 2.250; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-51 van de begroting 
2013; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van vier politiefietsen (met 
striping) voor de wijkdienst voor een totaal geraamd bedrag van €  2.250 (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 2013; 

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

Kennisgeving jaarrapport 2012 
 

Gehoord de toelichting gegeven door de korpschef bij de voorstelling van het 
jaarrapport 2012 via een power-point-presentatie en de verduidelijkingen die hij geeft op 
vragen / opmerkingen van raadsleden; 

Overwegende dat dit jaarrapport 2012 ook beschikbaar zal zijn via de website 
van de politiezone; 

Gehoord de voorzitter die verwijst naar de zonale veiligheidsraad die doorgaat 
op dinsdag 30 april 2013 en waarbij hij peilt naar suggesties van de raadsleden inzake 
prioriteiten / aandachtspunten; 

BESLUIT:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van het jaarrapport 2012; 

Artikel 2: Wat betreft aandachtspunten / prioriteiten, verwijst de voorzitter naar het 
klachtenmanagement van de gemeente Wetteren dat vorige week werd besproken 
op de gemeenteraad en waarin 1 van de belangrijkste zaken die zich manifesteren, 
sluikstorten betreft: zwerfvuil neemt enorme proporties aan ondanks alle 
inspanningen die geleverd worden door o.a. de gemeentelijke milieudienst, 
scholen,… De voorzitter vraagt vanuit politioneel oogpunt graag meer aandacht 
voor sluikstort, meer controles, meer inzet van de onbemande camera op 
overlastplaatsen. 

 Bovendien wenst hij verder aandacht te blijven besteden aan 
snelheidsovertredingen. De inzet van de preventieve snelheidsmeters op de 
verschillende “zwarte punten” geeft resultaat.  

 Wat inbraken betreft, is er in Laarne een nieuw BIN (buurtinformatienetwerk) in 
oprichting. Wetteren heeft slechts 1 BIN (Den Blakken). In de belangrijkste 
villawijken rond het op- en afrittencomplex van de E40 bestaat er geen BIN. De 



voorzitter wenst de burgers te stimuleren om in dergelijk traject in te stappen. Ook 
raadslid De Geyter oordeelt dat het opstarten van een BIN een interessant 
gegeven is temeer omdat vanuit sociaal oogpunt veel ouderen vaak thuis zijn. Hij 
wenst een oproep te lanceren vanuit verschillende communicatiekanalen om dit 
initiatief te stimuleren (met inbegrip van het vermelden van het takenpakket dat een 
BIN inhoudt). De voorzitter voegt hieraan toe dat dit voorstel moet gedragen 
worden door de inwoners van de wijk. 

 Raadslid Govaert kaart aan dat er in ons kanton, ook in Wetteren, een beduidende 
groep allochtonen (moslims) bestaat. In Wetteren is er een lokaal (bidhuis) voor 
hen. Hij herinnert zich de opschudding die dit teweegbracht en oordeelt dat het 
belangrijk is om dit onderwerp aan te kaarten op het topoverleg van morgen 
(zonale veiligheidsraad). De vraag van zijn fractie bestaat erin of de politie weet 
heeft hoe het daar aan toegaat gelet op de problemen die de voorbije maanden 
aan de oppervlakte gekomen zijn (rekruteren van strijders voor Syrië). Hij verwijst 
naar een uitspraak van ministers Reynders die stelt dat het noodzakelijk is dat de 
politie weet hoe het eraan toegaat. Hij vraagt aan de korpschef enerzijds of 
politiemensen hiermee bezig zijn en anderzijds hoe de evaluatie is van het bidhuis 
in de Kattestraat. De korpschef voegt hieraan toe dat wij (de lokale politie) 
basispolitiezorg leveren via een aantal functionaliteiten. De opvolging van radicale 
groeperingen gebeurt door staatsveiligheid, door Alg Dst - Inlichtingen en Veiligheid 
(ADIV) van het leger en door een bijzondere cel van de Federale Politie die over 
het hele land verschillende kanalen screent. Volgende week zal hoofdinspecteur 
Içten, een personeelslid van onze politiezone die zelf van Turkse afkomst is, een 
diploma ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van 
COPPRA. Er zullen o.a. verschillende tips worden gegeven: welke signalen kunnen 
we opvangen om jongeren die plots extreme standpunten innemen, te herkennen? 
Voor welke symbolen moeten we oog hebben?,… Hoofdinspecteur Içten zal ter 
zake een opleiding geven in ons korps. Morgen zal dit item besproken worden in de 
zonale veiligheidsraad en zal dit onderwerp ingeschreven worden als intern 
werkpunt in het korps. Raadslid Govaert stelt ten slotte dat er ter zake veel werk 
aan de winkel is en hij oordeelt dat er blijkbaar weinig inkijk is waarop de korpschef 
repliceert dat er geen inkijk is door de lokale politie. De voorzitter besluit dat het 
bidhuis tot dusver geen overlast genereert. Raadslid Van Der Gucht beaamt dit 
maar kaart het probleem aan van wildparkeren in de Kattestraat en dit vooral op 
vrijdag. TO DO: dit parkeerprobleem zal opgevolgd worden. 

 Raadslid Baeyens wenst dat er gewerkt wordt aan het feit dat 2/3 van de bevolking 
zijn wijkinspecteur niet kent. De korpschef en burgemeester Taylor vermelden dat 
dit item reeds besproken werd in een politiecollege en dat er een fiche (foto met 
contactgegevens) zal ontworpen worden om aan huis te bestellen. Raadslid Claus 
stelt voor om persoonlijk aan te bellen als de folders bedeeld worden waarop de 
korpschef antwoordt dat dit de bedoeling is. 

 Tot slot stelt raadslid Robbe De Wilde dat informatie over alcohol- en 
drugscontroles zich zeer snel verspreidt via sociale media en hij meent dat hierdoor 
alcoholcontroles worden ontweken. De korpschef verduidelijkt dat we deze 
informatie inderdaad transparant verspreiden (ongeveer 1/3 van dergelijke acties 
wordt aangekondigd). Het is onze bedoeling om er vooral voor te zorgen dat 
alcohol- en druggebruik daalt, aldus burgemeester Taylor. Bovendien blijft de 
pakkans groot: de patrouilles verplaatsen zich immers vaak. 

 
 



Vastleggen datum rondleiding politiehuis 
 

Overwegende dat de politieraadsleden worden uitgenodigd voor een 
rondleiding in het politiehuis; 

Op voorstel van het politiecollege; 

BESLUIT:  
 
Artikel 1: De rondleiding in het politiehuis voor de politieraadsleden zal georganiseerd         
worden op maandag 13 mei 2013 en woensdag 15 mei 2013, telkens om 14.00 u. 

(Er zullen voorlopig 6 deelnemers zijn op maandag 13/05 en 4 deelnemers op woensdag 15/05). 

 

Geheime zitting 

 
De vergadering wordt gesloten om 20.30 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 
 


