
Provincie Politiezone 

Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 

 

POLITIERAAD VAN 30 NOVEMBER 2020 

 

Aanwezig: Alain Pardaen, voorzitter; 
Ignace De Baerdemaeker, Kenneth Taylor, burgemeesters; 

Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Herman Strobbe, 
Jan Tondeleir, Karel Van Imschoot, Marianna Gorré, 
Antoine Van Heuverswyn, Wouter Bracke, Marianne Matthys, 
Piet Baetens, Roger Van De Weghe, Vincent De Wilde, Anja Missotten, 
Björn Carré, David Van Malderen, Melanie Van der Haegen, 
raadsleden; 

Gerritjan Maes, korpschef; 
Jeroen Bosman, bijzondere rekenplichtige voor punten 1 en 2 
Brigitte De Moor, secretaris 

  
Verontschuldigd: Kenneth Taylor, burgemeester verontschuldigd voor punt 1; 

Walter Govaert, raadslid 
 
De vergadering wordt geopend om 19.00 u. 
 
DE POLITIERAAD, in 
 

OPENBARE ZITTING 

1. 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; 

 
Burgemeester Taylor vervoegt de zitting. 
 
2. Goedkeuren begroting 2021 

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 WGP waarbij onder meer artikel 239 van de nieuwe gemeentewet van toepassing wordt 
verklaard op de lokale politie; 

Gelet op het ontwerp van de begroting 2021, bijgevoegd bij dit besluit; 

Gelet op het kohier van toelichting bij de begroting 2021; 

Gelet op het gunstig advies van de begrotingscommissie d.d. 10/11/2020; 

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 vragen van raadsleden Wouter Bracke, Karel Van Imschoot en 

Marianne Matthys over bepaalde prijsschommelingen t.o.v. het vorig dienstjaar en gehoord 
de argumentatie ter zake gegeven door de bijzondere rekenplichtige; 



Gelet op het feit dat de verantwoording voor de verhoogde ‘premie 

arbeidsongevallen’ kenbaar zal gemaakt worden via mail aan de politieraadsleden; 

Gehoord de vraag van raadslid Marianne Matthys over het aantal operationele 
personeelsleden en de toelichting ter zake, gegeven door de korpschef en de bijzondere 
rekenplichtige; 

Besluit: met 16 JA-stemmen en 3 onthoudingen 

Artikel 1: De begroting van de PZ Wetteren – Laarne – Wichelen voor het dienstjaar 2021 

wordt als volgt goedgekeurd: 

Gewone dienst: 

Gewone ontvangsten  

Boni vorige jaren 

 

Prestaties 35.000 

Overdrachten 9.710.979 

Schuld 54.500 

Totaal: 9.800.479 

Gewone uitgaven  

Personeel 9.150.149,16 

Werkingskosten 1.206.939,84 

Overdrachten 31.000 

Schuld 126.500 

Overboekingen 924.170 

Totaal: 11.438.759 

Begrotingsresultaat -1.638.280 

 

Buitengewone dienst: 

Investeringsuitgaven Alles met eigen middelen: via 

overboeking gewone dienst 

art. 330/711-60 (aankoop gronden) 0 

art. 330/724-60 (verbouwingen e.a.) 520.000 

art. 330/733-60 (erelonen, plannen 

aanleg urbanisatiew.) 

40.000 

art. 330/741-51 (aankoop meubilair) 40.500 

art. 330/742-53 (aankoop 

informaticamateriaal) 

113.670 

art. 330/743-51 (aankoop fietsen en 

motorfietsen) 

9.500 

art. 330/743-98 (aankoop speciale 

voertuigen) 

90.000 



art. 330/744-51 (aankoop 

exploitatiemateriaal) 

110.500 

Belangrijkste dotaties aan de politiezone: 

Federale (basis)toelage 2.175.811 

Bijkomende federale basistoelage 124.610 

Federale sociale toelage I 537.647 

Federale sociale toelage II 0 

Fed. Toel. Uitr. Handh. Openbare Orde 0 

Toelage verkeersveiligheidsfonds 510.897 

Dotatie gemeente Wetteren (58,68 %) 3.712.691 

Dotatie gemeente Laarne (21,68 %) 1.371.697 

Dotatie gemeente Wichelen (19,64 %) 1.242.626 

 
Artikel 2: Worden eveneens goedgekeurd als bijlage aan het dossier van de begroting:  

1. Tabel met algemene inlichtingen 

2. Overzichtstabel gewone dienst 

3. Overzichtstabel buitengewone dienst 

4. Kohier van toelichting bij de begroting 2021 

5. Tabel van de schuld 

6. Verslag van de begrotingscommissie 

7. Personeelstabellen 

Artikel 3: De aldus vastgelegde begroting 2021 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. 

 
Bijzondere rekenplichtige Jeroen Bosman verlaat de zitting. 
 
3. Bekrachtiging besluit PC: buitengewone algemene vergadering TMVS d.d. 08/12/2020 

Gelet op het feit dat de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen aangesloten 
is bij TMVS dv; 

Gelet op de statuten van TMVS dv; 

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering 
van TMVS d.d. 14 september 2020, waarin de agenda werd meegedeeld voor de BAV van 8 

december 2020; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op het besluit van het politiecollege d.d. 20/10/2020 ter zake dat op 
4/11/2020 per elektronische post werd overgemaakt aan TMVS; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1. De politieraad bekrachtigt het besluit van het politiecollege d.d. 20/10/2020 dat 
beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  



1. Toetreding van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. 

Artikel 432 DLB) 
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB ) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 

Varia 

Artikel 2. De raad bekrachtigt het besluit van het politiecollege van 20/10/2020 dat de 
aangeduide vertegenwoordiger opdraagt om namens het bestuur alle akten en 
bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS 
dv vastgesteld op 8 december 2020, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met 

betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal : 
1. hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

2. hetzij per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

4. Aanpassen personeelsbehoeftenplan: functieprofiel ICT-consulent en ICT-assistent 

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 KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 9 maart 2020 houdende de goedkeuring 
van het personeelsbehoeftenplan en van de daaraan gekoppelde functieprofielen; 

Overwegende dat de korpsbehoeften evolueren zodat er nood is aan een 
wijziging aan het personeelsbehoeftenplan; 

Gelet op de huidige en gemotiveerde aanpassing in de rubriek ‘1.4.1 Lokaal 
informatiekruispunt (LIK)’ van het personeelsbehoeftenplan; 

Gelet op het feit dat het personeelsbehoeftenplan d.d. 09/03/200, meer bepaald rubriek 1.4.1 
Lokaal informatiekruispunt (LIK), wordt aangepast als volgt: “Het lokaal informatiekruispunt 

bestaat uit 2 hoofdinspecteurs functioneel beheerder, 1 hoofdinspecteur, 1 inspecteur, 1 niveau B 

ICT-consulent (bijzondere graad) dient de ICT-kennis verworven te hebben door ofwel het volgen 

van een informatica-gerelateerde opleiding, ofwel door het beschikken van voldoende nuttige 

ervaring, ofwel door het beschikken van een graad “ICT”, 1 niveau C – assistent functioneel 
beheerder, 2 niveau C ICT-assistent.  Beide niveau C ICT-assistent dienen de ICT-kennis verworven 

te hebben door ofwel het volgen van een informatica-gerelateerde opleiding of cursus ofwel door 
het beschikken van voldoende nuttige ervaring.   

Een functie hoofdinspecteur LIK / inspecteur LIK wordt voorzien als een ‘dubbele functie’. Concreet 

betekent dit dat deze plaats zowel voor een hoofdinspecteur LIK als een inspecteur LIK wordt 

opengesteld maar dat slechts 1 van beide functies zal ingevuld worden. 

Het organogram blijft ongewijzigd als volgt: 0/3/1/0/1B/3C.” 

 



Gelet op het feit dat het organogram ongewijzigd blijft; 

Gelet op de snelle evolutie op het vlak van IT en het voorstel van de politiezone 
om de functieprofielen van de ICT-consulent (niveau B) en ICT-assistent (niveau C) aan te 
passen aan de huidige behoeften; 

 
Gelet op de 2 nieuwe functieprofielen, gekoppeld aan deze aanpassingen, die 

als bijlage aan dit besluit worden gevoegd; 

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 het BOC van 24 november 2020 waarin de aanpassingen aan het 
personeelsbehoeftenplan en de nieuwe functieprofielen van ICT-consulent en ICT-assistent 
werden voorgelegd; 

Besluit: met algemene stemmen 

 
Artikel 1: de politieraad gaat akkoord met de vermelde aanpassing in rubriek ‘1.4.1 Lokaal 

informatiekruispunt (LIK)’ van het personeelsbehoeftenplan; 

Artikel 2 : de formatie van het administratief en logistiek personeel van het lokale politiekorps 
uitgedrukt in voltijds equivalenten blijft behouden zoals in het goedgekeurde 

personeelsbehoeftenplan van 9 maart 2020: 

  

Artikel 3: de vernieuwde functieprofielen voor ICT-consulent en ICT-assistent worden 
goedgekeurd en worden als bijlage aan dit besluit gevoegd; 

Artikel 4: afschrift van dit besluit zal aan de hogere overheden worden overgemaakt; 

 

5. Behoeftebepaling mobiliteit 2020/05 

Overwegende dat de behoeften voor de vijfde cyclus van 2020 aan de directie 
van de mobiliteit (DRP) moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoefte voor de mobiliteit 2020/05 geraamd wordt op 
2 inspecteurs interventie en onthaal, 1 inspecteur wijk Wichelen en 1 inspecteur verkeer omdat 
er hiervoor geen kandidaten waren via de mobiliteit 2020/04; 

Overwegende dat de nieuwe behoefte voor de vijfde cyclus van 2020 wordt 
geraamd op 1 extra inspecteur interventie en onthaal EN 1 Calog-functie niveau B – consulent 
HRM (enkel in te vullen op voorwaarde dat de huidige niveau B – consulent HRM mobiliteit 
maakt); 

Overwegende dat de Calog-functie – niveau B – consulent HRM ook via externe 
werving zal worden opengesteld en er enkel hiervoor een werfreserve voor 24 maanden zal 

worden aangelegd; 

Overwegende dat kandidaten via mobiliteit voorrang krijgen op de externe 
werving; 

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; 



Gehoord de vraag van raadslid Wouter Bracke tot bijkomende uitleg over de 

verschillende mobiliteitscycli en tot verduidelijking van de term ‘Calog-functie’ en gehoord de 
korpschef die dit verduidelijkt en de procedure van de mobiliteit uiteenzet; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de vijfde cyclus van 2020: 3 
inspecteurs interventie en onthaal, 1 inspecteur wijk Wichelen, 1 inspecteur verkeer 
en 1 Calog-functie – niveau B voor de dienst HRM; 

Artikel 2: er wordt beslist om geen werfreserve aan te leggen voor de betrekkingen die 
geopend worden via de mobiliteit 2020/05; 

Artikel 3: indien er in de mobiliteit 2020/05 geen kandidaten solliciteren of er geen geschikte 
kandidaten weerhouden worden, kunnen deze vacatures automatisch in volgende 
mobiliteitscycli en / of in volgende aspirantenmobiliteiten vacant verklaard worden. 

Artikel 4: de functie voor Calog (administratief en logistiek kader) – niveau B voor de dienst 

HRM (logistiek) zal ook via externe werving worden vacant verklaard 
(www.jobpol.be) en voor deze functie zal een werfreserve van 24 maanden worden 
voorzien; 

Artikel 5: Inschrijven voor ‘externe werving’ gebeurt via de dienst rekrutering en selectie van 
de politie te Brussel. De eerste 25 inschrijvingen zullen in Brussel onderworpen worden 

aan een cognitieve vaardigheidsproef en een persoonlijkheidsproef.  

De geslaagde kandidaten stromen door naar een selectie, ingericht door de 
politiezone. 

Op het niveau van de politiezone zal de selectieprocedure bestaan uit een 
schriftelijke proef, gevolgd door een mondelinge proef. Aan de mondelinge proef 
zullen de 10 batig gerangschikte kandidaten uit de schriftelijke proef deelnemen. 

Om deze kandidaten te bepalen, zullen ze gerangschikt worden volgens hun 
behaalde percentage in de schriftelijke proef (het percentage van de tiende 
kandidaat wordt als onderste grens genomen). De selectiecommissie bij de 
mondelinge proef is dezelfde als bij de mobiliteit; 

Artikel 6: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 

 

6. Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2020/05 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2020/05, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 6 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 3 
inspecteurs interventie en onthaal, 1 inspecteur wijk Wichelen, 1 inspecteur verkeer en 1 Calog-
functie niveau B (consulent HRM); 

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 selectiecommissie in het 

kader van de mobiliteit 2020/05 als volgt: 

 voor de functies inspecteur interventie en onthaal: 

 voorzitter: korpschef – HCP Gerritjan Maes 

 CP van een korps lokale politie: CP Marlies Owel, directeur operaties (DirOps), of 
bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 Lid lokale politie: CP Paul De Jaeger, diensthoofd interventie en onthaal, of bij 

afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 



 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

 voor de functies inspecteur wijk Wichelen en inspecteur verkeer: 

 voorzitter: korpschef – HCP Gerritjan Maes 

 CP van een korps lokale politie: CP Marlies Owel, directeur operaties (DirOps), of 
bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 Lid lokale politie: CP Liesbeth Sedeyn diensthoofd wijk en verkeer, of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

 voor de functie Calog – niveau B – consulent HRM: 

 voorzitter: korpschef – HCP Gerritjan Maes 

 niveau A of CP van een korps lokale politie: adviseur diensthoofd HRM, Logistiek 
en Beleid Elke Strubbe of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de 
voorzitter 

 Lid lokale politie: adviseur diensthoofd Marie-Christine Boyen, PZ Berlare/Zele, 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; 

 

7. Behoeftebepaling mobiliteit 2021/01 

Overwegende dat de behoeften voor de eerste cyclus van 2021 aan de 
directie van de mobiliteit (DRP) moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op 1 inspecteur wijk Wichelen, 
1 inspecteur verkeer, 3 inspecteurs interventie en onthaal en 1 Calog – niveau B – consulent 
HRM als er geen geschikte kandidaten weerhouden worden via de mobiliteit 2020/05; 

Overwegende dat een nieuwe behoefte voor de mobiliteit 2021/01 geraamd 
wordt op 2 inspecteurs interventie en onthaal in functie van het vertrek van inspecteurs die 
momenteel nog deel uitmaken van de dienst; 

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 2021: 5 

inspecteurs interventie en onthaal, 1 inspecteur wijk Wichelen, 1 inspecteur verkeer 
en 1 Calog- niveau B – consulent HRM; 

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

Artikel 3: indien er in de mobiliteit 2021/01 geen kandidaten solliciteren of er geen geschikte 
kandidaten weerhouden worden, kunnen deze vacatures automatisch in volgende 

mobiliteitscycli en / of in volgende aspirantenmobiliteiten vacant verklaard worden. 

Artikel 4: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 

8. Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2021/01 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2021/01, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 8 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 5 



inspecteurs interventie en onthaal, 1 inspecteur wijk Wichelen, 1 inspecteur verkeer en 1 Calog 

niveau B – consulent HRM; 

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 selectiecommissie in het 

kader van de mobiliteit 2020/05 als volgt: 

 voor de functies inspecteur interventie en onthaal: 

 voorzitter: korpschef – HCP Gerritjan Maes 

 CP van een korps lokale politie: CP Marlies Owel, directeur operaties (DirOps), of 
bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 Lid lokale politie: CP Paul De Jaeger, diensthoofd interventie en onthaal, of bij 

afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

 voor de functies inspecteur wijk Wichelen en inspecteur verkeer: 

 voorzitter: korpschef – HCP Gerritjan Maes 

 CP van een korps lokale politie: CP Marlies Owel, directeur operaties (DirOps), of 

bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 Lid lokale politie: CP Liesbeth Sedeyn diensthoofd wijk en verkeer, of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

 voor de functie Calog – niveau B – consulent HRM: 

 voorzitter: korpschef – HCP Gerritjan Maes 

 niveau A of CP van een korps lokale politie: adviseur diensthoofd HRM, Logistiek 
en Beleid Elke Strubbe of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de 
voorzitter 

 Lid lokale politie: adviseur diensthoofd Marie-Christine Boyen, PZ Berlare/Zele, 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; 

 
9. Goedkeuren informaticaplan 2021 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 

de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het gemotiveerd en gedetailleerd afschrijvings- en budgetplan 2021 
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 2021 

geraamd wordt op € 113.670 (incl. btw) zoals bepaald in het hierbij gevoegd plan; 

Gelet op het feit dat dit krediet voorzien werd op art. 330/742-53 van de 
begroting 2021; 

Gehoord de vraag van raadslid Marianne Matthys over het periodiek 
onderhoud, ‘de ijking’ en het ‘kalibreren’ van de geluidsmeter en gehoord de toelichting van 
de korpschef ter zake;  

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de aankoop van informaticamateriaal 2021 zoals bepaald in het bijgevoegd 
afschrijvings- en budgetplan, voor een totaal bedrag van € 113.670 (incl. btw) 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 2021, mits 
goedkeuring van de begroting 2021; 

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

 
10. Principebeslissing tot aankoop van meubilair   

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 

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

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de wijkpost Wichelen wordt uitgebreid met 1 wijkinspecteur 
waardoor er nood is aan een nieuwe wapenkluis, aan te kopen via raamcontract 
‘Procurement 2016 R3 205’ van de firma Ambassador Arms voor een totaal geraamd bedrag 

van € 2.500 (incl. btw); 

Overwegende dat er ook een behoefte is om extra meubilair aan te kopen, 
gelet op de uitbreiding van het aantal wijkinspecteurs in Laarne en Wichelen en gelet op het 
recent opgerichte Argusteam; 

Overwegende dat ook een aantal nieuwe meubelstukken vereist zijn, ingevolge 
een herschikking van het landschapsbureel verkeer – wijk; 

Overwegende dat de aankopen voor het meubilair geraamd worden op € 
37.999 (incl. btw) en kunnen gebeuren via raamcontract van TMVS bij de firma Sedus bv; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de wapenkluis en het vermeld 
meubilair wordt geraamd op € 40.499 (incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/741-51 van de begroting 

2020; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een wapenkluis voor 
de wijkpost Wichelen en meubilair met bijhorende accessoires voor een totaal 
geraamd bedrag van € 40.499 (incl. btw); 



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

raamcontracten; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/741-51 van de begroting 2020; 

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

 
11. Principebeslissing tot aankoop HYCAP-kledij 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 

wijzigingen; 

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

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het feit dat de politiezone beschikt over een aantal personeelsleden 
die kunnen ingezet worden voor ordediensten van ‘Gehypothekeerde Capaciteit’, de 
zogenaamde HYCAP-groep; 

Overwegende dat de HYCAP-groep werd aangevuld met enkele nieuwe leden 
die moeten voorzien worden van alle noodzakelijke kledij en beschermingsstukken 
(brandwerende vest, broek, ondertrui, handschoenen en bivakmuts, bottines met verstevigde 
tip, helm, aangevuld met GBPR beschermingselementen of de zgn. Robocop-uitrusting); 

Overwegende dat een deel van deze noodzakelijke uitrustingsstukken nog in 
voorraad was en verdeeld werd, waardoor de aankoop van de nodige nieuwe stukken wordt 

geraamd op € 22.500 (incl. btw); 

Overwegende dat deze aankoop bestaat uit 9 vesten, 10 ondertruien, 9 
broeken, 10 helmen, 10 paar handschoenen, 10 bivakmutsen, 10 schoenen en 5 Robocop-
uitrustingen (= beschermingsvest, bovenarm-, onderarm-, bovenbeen- en 
onderbeenbescherming en transportzak); 

Overwegende dat al deze aankopen kunnen gebeuren via verschillende 

raamcontracten waardoor geen andere offertes noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van deze HYCAP-kledij 
wordt geraamd op € 22.500 (incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/124-05 van de begroting 
2020; 

Gehoord raadslid Wouter Bracke die een verduidelijking vraagt over de inhoud 

van de HYCAP-opdrachten en zijn vraag in welke mate onze PZ ondersteuning terugkrijgt; 

Gehoord de uiteenzetting ter zake, gegeven door de korpschef; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van diverse HYCAP-kledij 
voor een totaal geraamd bedrag van €  22.500 (incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze aankopen via 
verschillende raamcontracten; 

Artikel 3: deze uitgaven te betalen op artikel 330/124-05 van de begroting 2020; 

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

 



12. Principebeslissing tot aankoop van een voertuig voor de recherchedienst 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 

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

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het feit dat het voertuig Volkswagen Tiguan van de recherchedienst 
momenteel geleased wordt en dat het contract vervalt op 02 februari 2021; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om, ter vervanging van de 

Volkswagen Tiguan, een hybride anoniem politievoertuig aan te kopen van het type: VOLVO 
XC 60 T6; 

Overwegende dat deze aankoop kan gebeuren via raamovereenkomst van 
FLUVIUS met name perceel 2.32 4*4; 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van dit voertuig wordt 

geraamd op € 58.000  (incl. btw en incl. ombouw) en voor een onderhoudscontract wordt 
geraamd op € 5.400 (incl. btw);  

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-98 van de begroting 
2020 (aankoop) en zullen voorzien worden op artikel 330/127-06 in de volgende dienstjaren 
(onderhoudscontract); 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een anoniem 
dienstvoertuig via raamovereenkomst van FLUVIUS - perceel 2.32 4*4 met name een 
VOLVO XC 60 T6 voor een totaal geraamd bedrag van € 58.000  (incl. btw en incl. 
ombouw), inclusief een onderhoudscontract voor een totaal geraamd bedrag van 
€ 5.400 (incl. btw);  

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

vermelde raamovereenkomst van FLUVIUS; 

Artikel 3: deze uitgaven te betalen op artikel 330/743-98 (aankoop) van de begroting 2020 en 
op artikel 330/127-06 (onderhoudscontract) van de volgende dienstjaren; 

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

 
13. Principebeslissing tot aankoop van 1 ademanalysetoestel (AAT) 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 

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

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de politiezone beschikt over een aantal 
ademanalysetoestellen; 



Overwegende dat het recent opgerichte Argus-team nood heeft aan een 

eigen ademanalysetoestel, inclusief accessoires en laadstation en dit om verkeersacties 
doeltreffend te kunnen uitvoeren; 

Overwegende dat deze aankoop (incl. eerste ijking en full-omnium 
onderhouds- en herstellingscontract) kan gebeuren via het raamcontract ‘Procurement 2016 
R3 223’ van de firma Dräger; 

Overwegende dat de kosten voor deze aankoop worden geraamd op € 5.000 

(incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/744-51 via 
begrotingswijziging nr. 1 van de begroting 2020; 

Gehoord de vraag van raadslid Wouter Bracke of het Argus-team ook beschikt 
over drugtesten om uit te voeren op het terrein en gehoord de uitleg van de korpschef dat 
‘drugtesten’ algemeen ter beschikking zijn; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een 
ademanalysetoestel (volledige set) voor een totaal geraamd bedrag van € 5.000 
(incl. btw); 

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

raamcontract ‘Procurement 2016 R3 223’ van de firma Dräger; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/744-51 via begrotingswijziging nr. 1 van 2020; 

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

 
14. Principebeslissing tot aankoop van 5 Astrid-radio's 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 

wijzigingen; 

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

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het recent opgerichte Argus-team die vlot bereikbaar dienen te zijn 
op het terrein; 

Overwegende dat, om de bereikbaarheid van de operationele 
personeelsleden, te garanderen, de behoefte bestaat om vijf extra radioposten ‘Astrid’ aan 

te kopen; 

Overwegende dat deze aankoop kan gebeuren via raamcontract 
overheidsopdracht CD-MP-OO-60 – perceel 1 van 26/03/2018, bij de firma Abiom 
Communications System bvba en dat deze firma ook onze huidige radio’s leverde waardoor 
eenvormigheid behouden blijft; 

Overwegende dat de kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op € 3.100 
(incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/744-51 van de begroting 
2020; 

Besluit: met algemene stemmen 



Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van 5 extra Astrid-radio’s 

voor een totaal geraamd bedrag van €  3.100 (incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht via 
raamcontract: overheidsopdracht CD-MP-OO-60 – perceel 1 van 26/03/2018 
betreffende het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van 
eindapparatuur; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2020; 

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

 
15. Principebeslissing tot leasing van drie 'multifunctionals' 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 

de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om drie ‘multifunctionals’ te leasen, 
meer bepaald een ‘multifunctional’ op de tweede verdieping van het politiehuis met een 
tweede netwerkkaart om vastlopen van het apparaat te vermijden, een ‘multifunctional’ met 
scanner voor grote oplagen voor het administratief secretariaat en een ‘multifunctional’ voor 
de wijkpost Wichelen om het huidig gebruik van verschillende toestellen te optimaliseren en te 

herleiden naar 1 toestel; 

Overwegende dat deze leasing kan gebeuren via raamcontracten van TMVS 
(toestellen zijn eigendom van de firma RICOH);  

Overwegende dat, na analyse van het raamcontract de kostprijs voor leasing 
van 3 ‘multifunctionals’ met onderhoudscontract, gespreid over 60 maanden, geraamd wordt 
op € 41.000 (incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/124-12 van de begroting 
2020 en 2021 en verder zullen voorzien worden in de begrotingen 2022 t.e.m. 2025; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het leasen van drie ‘multifunctionals’ via 
raamcontracten van TMVS en geeft bijgevolg goedkeuring tot uitvoering van het 
contract voor een totaal geraamd bedrag van €  41.000 (incl. btw) gespreid over 60 

maanden; 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/124-12 van de begroting 2020 en 2021 (mits 
goedkeuring van de begroting 2021) en verder te voorzien in de dienstjaren 2022 

t.e.m. 2025; 

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

 
 
 
 

 



  Vragen en opmerkingen 

Recente inbraken in Wichelen 

Raadslid Björn Carré verwijst naar de recente inbraken in Wichelen en hij stelt de vraag of dit 
een jaarlijks terugkerend fenomeen betreft in onze politiezone. 
Hij stelt voor om nog meer in te zetten op preventietips qua inbraakveiligheid waarin bv. ook 
belangrijke telefoonnummers worden opgenomen. 
Ook de wijkinspecteur kan hierbij een belangrijke rol spelen naar zichtbaarheid toe en het 

geven van een geruststellend gevoel aan de inwoners, aldus raadslid Carré. 
De korpschef vermeldt dat het centrum van Wichelen een tweetal jaar geleden werd 
geconfronteerd met een ware inbrakengolf maar dat dit momenteel niet het geval is. 
Integendeel, het aantal inbraken in de hele politiezone is aanzienlijk lager dan andere jaren. 
Een ander fenomeen dat de kop opsteekt is het probleem van ‘cybercrime’. 
Er zijn heel wat slachtoffers van cybercrime en de politiezone werkt aan een actieplan: we 

proberen volop in te zetten op het vlak van preventie en sturen diverse boodschappen de 
wereld in. We gebruiken hierbij bepaalde delen van campagnes die door verschillende 
overheidsdiensten worden uitgewerkt (bv. FOD economie,..). We kanaliseren initiatieven en 
delen de informatie zo veel mogelijk. 
De gedetailleerde cijfers over de inbraken 2020, zullen opgenomen worden in het jaarrapport 

2020, dat in de tweede politieraad van 2021, zal worden voorgesteld aan de politieraadsleden. 
 
Zichtbaarheid tijdens ‘de donkere dagen’ 

Raadslid Björn Carré stelt dat sinds de coronacrisis meer mensen sporten, fietsen, wandelen. 
Tijdens deze donkere dagen vergeten zij vaak om ‘fluorescerende kledij’ te dragen of om te 
zorgen voor ‘extra verlichting’. 

Hij vraagt om in het bijzonder in te zetten op ‘zichtbaarheid’ en een sensibiliseringscampagne 
te voeren in de hele politiezone. 
TO DO: de korpschef vermeldt dat hij dit item nog eens onder de aandacht zal brengen. 
Tot slot dankt raadslid Carré de politie voor haar inzet en het kordaat optreden bij de recente 
inbraken. 
 

Fietsbrigade 

Raadslid Marianne Gorré vraagt om de oprichting van een ‘fietsbrigade voor het centrum van 
Wetteren’ in overweging te nemen. 
Ze argumenteert dat dit de kloof tussen de burgers en politie verkleint. Het verhogen van de 
zichtbaarheid en de aanspreekbaarheid zorgt bovendien voor een positief beeld van de 
politie. Ook de schoolgaande jeugd kan op die manier de politie zien als een ‘compagnon’. 

Raadslid Gorré vraagt om dit item ter bespreking op de agenda te plaatsen van het 
politiecollege. 
TO DO: de korpschef gaat in op de vraag om dit punt te agenderen voor het volgend 
politiecollege en hij voegt hieraan toe dat we de bespreking ervan zullen terugkoppelen in de 
volgende politieraad. 

 
Te hoge snelheden (Wetterensteenweg, Kortewagenstraat, Heusdensteenweg,..) 

Raadslid Marianne Gorré stelt dat te hoge snelheden op de weg worden ervaren als een 
probleem. Ze stelt een verhoogde inzet voor. 
Ze verwijst naar de Cooppallaan waar permanent preventieve snelheidsmeters worden 
geplaatst waardoor men permanent verwittigd wordt als de maximum snelheid wordt 

overschreden. 
In de door haar aangekaarte straten geldt een snelheidsbeperking van 70 km/h. Deze snelheid 
wordt zeer regelmatig overschreden, zowel door personenwagens als door vrachtvervoer. Er 
zijn ook geen verhoogde fietspaden. De inwoners van deze buurt geven aan dat dit niet enkel 
gevaarlijke situaties schept maar ze klagen ook over de geluidsoverlast die dit teweegbrengt. 
Ook de dienst mobiliteit van de gemeente Wetteren krijgt hierover klachten. De nieuwe aanleg 

van de straten, voorzien in de meerjarenplanning van de gemeente Wetteren, mag geen 
aanleiding geven om de omgeving geen gehoor te geven ter zake, aldus raadslid Gorré. Ze 



vraagt dan ook om op regelmatige basis snelheidscontroles uit te voeren om de veiligheid en 

de leefbaarheid in de buurt te verhogen. 
De korpschef antwoordt dat de vermelde straten gekend zijn i.v.m. de hoge snelheden die er 
gehaald worden MAAR het probleem stelt zich niet enkel in die regio maar in de volledige 
politiezone, zelfs in het hele land. 
De korpschef voegt hieraan toe dat we proberen om volop in te zetten op dit fenomeen en 
op alle oorzaken van verkeersongevallen met lichamelijk letsel. De oorzaken zijn, naast 

snelheidsovertredingen, ook het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer, het gebruik van 
de gsm achter het stuur en het niet dragen van de veiligheidsgordel. 
We proberen onze controles dan ook te richten op al deze oorzaken en bieden een breed 
maatregelenpakket aan waarin we ook oog hebben voor preventie op dat vlak. 
We voeren snelheidscontroles uit, gespreid over de volledige politiezone en spreiden ter zake 
onze inspanningen ongeveer als volgt: 50 % Wetteren, 25 % Laarne en 25 % Wichelen. 

We proberen bovendien inventief te zijn en wisselen onze flitsvoertuigen met andere 
politiezones omdat onze flitswagen relatief goed gekend is bij het brede publiek. 
Een overzicht van de resultaten van de snelheidscontroles in onze politiezone wordt op het 
einde van de maand op onze website geplaatst. Zo krijgt men een beeld van onze 
inspanningen en kan men zien welke overtredingen werden vastgesteld, aldus de korpschef. 

Raadslid Gorré neemt aan dat er snelheidscontroles worden uitgevoerd over de hele 
politiezone maar vraagt toch specifieke aandacht voor de verbindingsweg tussen de 
bedrijvenzone en de R4  die zeer veel verkeer trotseert en waarbij de buurt geteisterd wordt 
door de hoge snelheden die er gereden worden. 
 
Raadslid Karel Van Imschoot vraagt of de politie klaar is voor de handhaving en de controles 

van de snelheden in de ‘fietsstraten’. 
De korpschef stelt dat er geen specifiek plan is ter zake omdat we dit niet ervaren als een 
algemeen probleem maar hij voegt hieraan toe dat hieraan punctueel aandacht zal besteed 
worden als er klachten zijn. 
 
Laatste politieraad van burgemeester De Baerdemaeker 

De voorzitter vestigt in deze openbare zitting de aandacht op het feit dat dit de laatste 
politieraad is waaraan zijn collega-burgemeester Ignace De Baerdemaeker zal deelnemen. 
De voorzitter wenst hem te danken voor de jarenlange samenwerking die steeds verliep op 
een correcte, gewaardeerde en getrouwe manier. Hierdoor werd de burgemeester van 
Laarne ervaren als een echte collega over alle partijgrenzen heen. De voorzitter wenst 
burgemeester De Baerdemaeker veel succes toe, een goede gezondheid en veel reizen na 

coronatijden. 
Tot slot wil de voorzitter hem vanuit de openbare zitting van deze raad  eer betuigen voor zijn 
verantwoordelijkheid die hij opnam in de politiecolleges en politieraden. 
De burgemeester van Laarne repliceert hierop dat hij enkel zijn plicht heeft vervuld en getuigt 
op zijn beurt van een constructieve medewerking met alle betrokkenen van politiecolleges en 

-raden. Het is belangrijk om aan 1 touw te trekken om te werken aan ‘veiligheid’, aldus 
burgemeester De Baerdemaeker. Hij spreekt eveneens een dankwoord uit. 
De felicitaties, dankwoorden en wensen stromen toe via de chatfunctie van alle 
politieraadsleden. 

GEHEIME ZITTING 

Gedaan in zitting, datum als hierboven 

De secretaris De voorzitter 
B. De Moor A. Pardaen 

Voor eensluidend afschrift 
 

De secretaris De voorzitter 
Brigitte De Moor Alain Pardaen 


