
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

 POLITIERAAD VAN 21 OKTOBER 2013  

 
AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, 

De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, 
De Wilde Koen, De Wilde Martine, Van De Weghe Roger, 
Van Wesemael Ann, 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:  
 
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; 

Gelet op de vraag van raadslid Matthys om het verslag van de politieraad per 
post of digitaal aan de raadsleden over te maken en de repliek van de voorzitter dat de 
notulen ter goedkeuring ter inzage liggen van de politieraadsleden en dat bijgevolg – naar 
analogie met de werking van de gemeenteraden – niet wordt ingegaan op deze vraag; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend; 
 

Goedkeuren budgetwijziging nr. 1 van 2013 - gewone dienst en buitengewone dienst 
 

Overwegende dat om de in bijgaande tabel opgegeven redenen zekere 
begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Gehoord de toelichting gegeven door de bijzondere rekenplichtige de heer 
José Wiels; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de politiebegroting wordt overeenkomstig de toelichting gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst wordt vastgesteld zoals in de tabel als bijlage; 

Artikel 2: gewone dienst: samengevat worden de ontvangsten van het eigen dienstjaar 
verhoogd met € 32.175 en verlaagd met € 8.311. De uitgaven van het eigen 
dienstjaar worden verhoogd met € 69.224 en verlaagd met € 10.000. De uitgaven 
van de vorige dienstjaren worden verhoogd met € 336 en verlaagd met € 4.000. 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de gewone dienst bedraagt € 
273.508. De uitgaven overboeking (naar buitengewone dienst) worden verhoogd 
met € 84.110. 



Artikel 3: buitengewone dienst: samengevat worden de ontvangsten van het eigen dienstjaar 
verhoogd met € 84.110 (overboeking van de gewone dienst) en verlaagd met € 
70.000. De uitgaven van het eigen dienstjaar worden verlaagd met € 70.000. Het 
algemeen geraamd begrotingsresultaat van de buitengewone dienst bedraagt € 
0,00. 

 

Behoeftebepaling mobiliteit 2013/03 
 

Overwegende dat de behoeften voor de derde cyclus van 2013 aan de directie 
van de mobiliteit moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoeften geraamd worden op 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; 

Gelet op het voorstel van raadslid Matthys om toch een werfreserve aan te 
leggen en de tegenargumentatie van de korpschef; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: volgende betrekking vacant te verklaren voor de derde cyclus van 2013: 
 1 inspecteur interventie; 

Artikel 2: er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor voormelde betrekking; 

Artikel 3: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 
 

Bepalen plaatselijke selectiecommissie in het kader van de mobiliteit 2013/03 
 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2013/03, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 1 vacature wordt vacant verklaard meer bepaald voor 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 unanieme stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie in het 
kader van de mobiliteit 2013/03 als volgt: 

� voor de functie inspecteur interventie 
- 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 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 installatie buitenverlichting politiehuis 



 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 

Overwegende dat de buitenverlichting van het politiehuis dient aangepast te 
worden in het kader van de veiligheid en de optimalisatie van het energieverbruik; 

Overwegende dat de buitenverlichting momenteel bestaat uit 11 lampen die 
manueel worden aan- en uitgeschakeld en er geopteerd wordt voor automatisch werkende 
verlichting; 

Overwegende dat ook de verlichting aan de fietsenstalling niet meer voldoet 
aan de noden en men de bestaande armaturen wenst te vervangen door nieuwe die 
aangestuurd worden via een bewegingsdetector waarbij de lichten na een bepaalde tijd 
automatisch doven; 

Overwegende dat de kosten voor het plaatsen van nieuwe armaturen en 
lichtmeter rondom het gebouw en het installeren van nieuwe armaturen met 
bewegingsdetectoren nabij de fietsenstalling, geraamd worden op € 3.500 (incl. btw); 

Gelet op de vraag van raadslid Matthys om een drukknop te voorzien nabij de 
achterdeur voor het geval dat de sensoren defect zijn en de argumentatie van burgemeester 
Taylor dat sensoren doeltreffend zijn in het kader van besparingen; 

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

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het vernieuwen van de buitenverlichting 
rondom het politiehuis voor een totaal geraamd bedrag van € 3.500 (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 330/724-60 van de begroting 2013; 

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

Principebeslissing aankoop twee voertuigen wijkdienst 
 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 



Overwegende dat twee bestaande dienstvoertuigen Peugeot 206 in gebruik 
werden genomen in augustus 2003 (resp. door wijk Wichelen en Laarne) en daardoor 
dringend aan vervanging toe zijn; 

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

Overwegende dat wordt voorgesteld om twee voertuigen van het merk Opel 
Corsa Enjoy 1.4 – 74 kW aan te kopen voor een totaal geraamde kostprijs van € 36.000 (incl. 
btw); 

Overwegende dat geopteerd wordt om de 2 voertuigen aan te kopen via 
raamcontract van de Federale Politie met name DSA 2012 R3 500 – perceel 7 C; 

Gelet op de vraag van raadslid Matthys om “striping” in het Nederlands te 
omschrijven en zoveel mogelijk te schrijven in onze moedertaal; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-98 van de begroting 
2013; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van twee voertuigen voor de 
wijkdienst (1 Laarne en 1 Wichelen) voor een totaal geraamd bedrag van 36.000 
euro (incl. belijning en btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze aankopen via 
raamcontract van de Federale Politie nr. DSA 2012 R3 500 perceel 7C; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-98 van de begroting 2013; 

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

Principebeslissing verkoop 1 wapen MP5 
 

Gelet op het feit dat de politiezone beschikt over een collectief wapen dat niet 
meer gebruikt wordt omdat personeelsleden niet opgeleid zijn om dit type wapen te 
hanteren; 

Overwegende dat de operationele personeelsleden momenteel omgeschoold 
zijn naar het gebruik van een UMP als collectief wapen; 

Overwegende dat oude wapens kunnen verkocht worden via een erkend 
wapenhandelaar; 

Overwegende dat de verkoop van bedoeld wapen ten goede komt aan het 
budget van de politie; 

Overwegende dat de ontvangst kan voorzien worden op artikel 330/773-98 
van de politiebegroting; 

BESLUIT: met unanieme stemmen: 

Artikel 1: de verkoop van 1 oud wapen (MP5) wordt goedgekeurd; 

Artikel 2: het college wordt gemachtigd de verkoop te organiseren; 

Artikel 3: de ontvangst zal geboekt worden op artikel 330/773-98 van de begroting 2013; 

Artikel4: afschrift van deze beslissing zal aan de bijzondere rekenplichtige worden 
overgemaakt; 

 



Principebeslissing aankoop twee elektrische fietsen 
 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 

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

Overwegende dat het wenselijk zou zijn om twee elektrische fietsen aan te 
kopen om de zichtbaarheid, aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de wijkinspecteur te 
verwezenlijken in het kader van excellente politiezorg en om een vlotte wijkwerking te 
kunnen garanderen; 

Overwegende dat de kosten voor twee elektrische politiefietsen (voorzien van 
belijning) worden geraamd op € 6.000 (incl. btw); 

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

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van twee elektrische 
politiefietsen (met belijning) voor een totaal geraamd bedrag van €  6.000 (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 330/743-51 van de begroting 2013; 

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

Principebeslissing aankoop twee preventieve snelheidsmeters 
 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 – artikel 26 § 1 – 3°b) betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 

Gelet op het feit dat de politiezone reeds beschikt over 6 preventieve 
snelheidsmeters die ingezet worden op de blackpoints; 

Overwegende dat de politiezone bijkomende vragen krijgt om extra 
preventieve snelheidsmeters te plaatsen waardoor de aankoop van 2 preventieve 
snelheidsmeters noodzakelijk is om aan deze vraag te kunnen voldoen; 



Gelet op het feit dat het uitlezen van de bestaande toestellen gebeurt met een 
softwareprogramma waarover de zone beschikt en het instellen van de meters gebeurt via 
een databuffer waarover de zone eveneens al beschikt, is het opportuun om de nieuwe 
preventieve snelheidsmeters aan te kopen bij dezelfde firma gelet op de specificiteit; 

Overwegende dat de kosten voor twee preventieve snelheidsmeters worden 
geraamd op € 7.500 (incl. btw); 

Gelet op de vraag van raadslid Govaert welke interessante gegevens men 
onthoudt uit de meting van deze preventieve snelheidsmeters en de uitleg van de korpschef 
over het verkeersactieplan dat gebaseerd is op 18 zwarte punten en over de evolutie van de 
cijfergegevens inzake snelheidsovertredingen; 

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

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van twee preventieve 
snelheidsmeters voor een totaal geraamd bedrag van €  7.500 (incl. btw); 

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; 

 
Principebeslissing aankoop drie "tablets" 
 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 

Overwegende dat het wenselijk zou zijn om drie “tablets” aan te kopen om de 
communicatie tussen crisiscentrum, CP OPS en OGP te waarborgen in het kader van 
noodplanning waarbij de politie zich op het terrein dient te begeven; 

Overwegende dat de kosten voor drie “tablets” worden geraamd op € 3.000 
(incl. btw); 

Gelet op de toelichting van de korpschef dat de aankoop van drie “tablets” 
noodzakelijk is in het kader van de optimalisering van de multidisciplinaire communicatie 
tussen de crisiscel en de mensen op het terrein; 

Gelet op de opmerking over de kostprijs van raadslid Matthys en de repliek 
van de voorzitter dat dit een raming betreft en een marktstudie nog dient uitgevoerd te 
worden; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/742-53 van de begroting 
2013; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van drie “tablets” voor een 
totaal geraamd bedrag van € 3.000 (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 330/742-53 van de begroting 2013; 

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

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 

Overwegende dat de sonometer van de politiezone niet meer voldoet aan de 
vigerende regelgeving; 

Gelet op het feit dat de nieuwe geluidsnormen en regelgeving die momenteel 
van kracht is in de VLAREM II ons noodzaakt om een nieuwe geluidsmeter aan te kopen; 

Overwegende dat de kosten voor een sonometer worden geraamd op € 8.000 
(incl. btw); 

Overwegende dat na de aankoop van deze apparatuur, subsidies zullen 
worden aangevraagd aan de overheid (40 % van de aankoopprijs met een max. van € 
2.500); 

Gelet op de uitdrukkelijke vraag van raadslid Matthys om een sonometer aan 
te kopen die zeker moet gekalibreerd zijn en die jaarlijks dient geijkt te worden; 

Gelet op de vraag van raadslid Govaert over het gebruik van de sonometer en 
de opmerking van de korpschef dat dit toestel voornamelijk zal gebruikt worden door de 
milieutoezichthouder die werkt voor de drie gemeenten van onze politiezone; 

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

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een geluidsmeter voor 
een totaal geraamd bedrag van € 8.000 (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 330/744-51 van de begroting 2013; 

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

Principebeslissing afsluiten contract in kader van drugpreventie 
 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 



Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; 

Gelet op het feit dat Hanna Bouman vanaf 1 september 2013 ontslag nam als 
intergemeentelijke drugambtenaar; 

Overwegende dat vanaf 01 oktober 2013 tot 31 december 2013 door de 
gemeenten een halftijdse drugpreventiemedewerker werd aangesteld via een tijdelijk 
contract; 

Overwegende dat de gemeenten zich verder wensen te engageren in het 
kader van drugpreventie en vroeginterventie; 

Overwegende dat vanaf 2014 via de gemeentelijke dotaties, budget zal 
voorzien worden op de begroting van de politie; 

Overwegende dat de politiezone via algemene offerteaanvraag een 
overheidsopdracht wil openen voor een samenwerking met een bestaande organisatie voor 
het tewerkstellen van 1 halftijdse drugpreventiemedewerker en dit voor een duur van 4  jaar; 

Overwegende dat de totale kosten voor deze opdracht (loonkosten en 
werkingskosten) voor de duur van vier jaar geraamd worden op € 148.800; 

Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden op artikel 124-
48 van de begroting 2014 en ook in de volgende dienstjaren; 

Gelet op het lastenboek nr. 01/2013 van 21 oktober 2013; 

Gelet op het gezamenlijk overleg door de politieraad over drugpreventie en de 
huidige intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de bezorgdheid van raadslid De Geyter over de keuze van het 
politieke forum waarin de drugpreventiemedewerker (na het gunnen van deze 
overheidsopdracht) verantwoording zal afleggen; 

BESLUIT: met unanieme stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aangaan van een samenwerking met 
een bestaande organisatie voor detachering van 1 halftijdse 
drugpreventiemedewerker zoals bepaald in het lastenboek nr. 01/2013 van 21 
oktober 2013; 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 124-48 van de begroting 2014; 

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

Kennisgeving: voorstellen ontwerp wijkfolder 
Gelet op het feit dat men de burger beter kennis wil laten maken met de 

wijkinspecteur en de werking van het wijkteam door de uitgifte van een wijkfolder; 

Gelet op het feit dat de flyer “Uw wijk, onze zorg” werd ontworpen met een 
universele voorkant en een specifieke achterkant (met o.a. foto, naam en wijkteam van 
specifieke wijkinspecteur) zodat in de toekomst aanpassingen kunnen aangebracht worden 



aan het concept met behoud van lay-out maar met individuele wijzigingen bij bv. het 
veranderen van een wijkinspecteur; 

Overwegende dat het de bedoeling is om de flyer persoonlijk dor de 
wijkinspecteur te laten bedelen in zijn wijk zodat aanspreekbaarheid en betrokkenheid 
bevorderd worden; 

Gelet op de felicitaties van raadslid De Geyter voor het ontwerp van de flyer 
en het voorstel van dit raadslid om de titel ervan te accentueren; 

BESLUIT:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van de wijkfolder “Uw wijk, onze zorg” (in de vorm van 
een strooibiljet) die in alle brievenbussen van de politiezone zal bedeeld worden; 

 

Kennisgeving: vastleggen data rondleiding in politiehuis voor raadsleden 
 

Overwegende dat de politieraadsleden tijdens de vorige politieraad werden 
uitgenodigd voor een rondleiding in het politiehuis; 

Gelet op het feit dat de geplande rondleiding werd geannuleerd ingevolge de 
treinramp; 

BESLUIT:  
 
Artikel 1: De rondleiding in het politiehuis voor de politieraadsleden zal georganiseerd         
worden op maandag 18 november 2013 en woensdag 20 november 2013, telkens om 14 u.  
 
Artikel 2: Volgende politieraadsleden zullen deelnemen aan de rondleiding in het politiehuis 
op maandag 18 november om 14 u.: Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Annelien Van 
Der Gucht, Marianne Matthys en Marc Vereecken; 
 
Artikel 3: Volgende politieraadsleden zullen deelnemen aan de rondleiding in het politiehuis 
op woensdag 20 november om 14 u.: Piet Baetens, Martine De Wilde, Roger Van De 
Weghe, Ann Van Wesemael en Katharine Claus; 
 
Geheime zitting 
 
De vergadering wordt gesloten om 20.00 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 
 


