
Provincie Politiezone 

Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 

 

POLITIERAAD VAN 15 MAART 2021 

 

Aanwezig: Alain Pardaen, voorzitter; 
Andy De Cock, Kenneth Taylor, burgemeesters; 

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

Brigitte De Moor, secretaris 
  
Verontschuldigd: Walter Govaert, Marianne Matthys, raadsleden; 

Anja Missotten, raadslid verontschuldigd voor punten 1, 2; 
David Van Malderen, 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; 

 

2. Kennisgeving aanstelling Andy De Cock als burgemeester van Laarne 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Laarne d.d. 04 januari 
2021 betreffende de akteneming van de eedaflegging van burgemeester Andy De Cock 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van de benoeming en de eedaflegging van de heer 
Andy De Cock tot burgemeester van de gemeente Laarne met ingang van 1 

januari 2021; 

 
3. Erratum behoeftebepaling mobiliteit 2021/01 

Gelet op het politieraadsbesluit van 30 november 2020 waarin de 
behoeftebepaling voor de mobiliteit 2021/01 werd goedgekeurd; 

Overwegende dat een extra behoefte voor de eerste cyclus van 2021 wordt 
geraamd op 1 functie voor de specifieke graad van ICT-consulent (niveau B); 

Overwegende dat deze functie voorzien is in de aangepaste 
personeelsformatie zoals goedgekeurd door de politieraad op 30/11/2020; 

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 betrekking vacant te verklaren als erratum aan de eerste mobiliteitscyclus 
van 2021: 1 functie voor de specifieke graad van ICT-consulent (niveau B); 

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 bevoegde overheden; 

 
4. Bepalen plaatselijke selectiecommissie in het kader van het erratum aan de mobiliteit 

2021/01 

Gelet op het erratum aan de behoeftebepaling van de mobiliteit 2021/01, zoals 
goedgekeurd in huidige zitting van de politieraad, waarbij 1 vacature wordt vacant verklaard 

meer bepaald voor de functie van specifieke graad van ICT-consulent – niveau B; 

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 het erratum aan de mobiliteit 2021/01 als volgt: 

- voor de functie van specifieke graad van ICT-consulent – niveau B: 

- voorzitter: korpschef – HCP G. 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: CP Sertan Içten, diensthoofd Lokaal informatiekruispunt of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

- secretaris: aan te duiden door de voorzitter. 

Artikel 2: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheid; 

 
5. Behoeftebepaling mobiliteit 2021/02 

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

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op 1 inspecteur wijk Wichelen 
en 2 inspecteurs interventie en onthaal omdat er geen kandidaten waren via de mobiliteit 

2021/01; 

Overwegende dat een nieuwe behoefte voor de mobiliteit 2021/02 geraamd 
wordt op 1 inspecteur interventie en onthaal in functie van het vertrek van inspecteurs die 
momenteel nog deel uitmaken van de dienst en op 1 functie voor de specifieke graad van 
ICT-assistent (niveau C) in functie van het vertrek van ICT-assistenten die momenteel nog deel 

uitmaken van de dienst; 

Overwegende dat ook 3 functies voor inspecteur interventie en onthaal zullen 
vacant verklaard worden in de mobiliteit 2021/02 op voorwaarde dat er hiervoor geen 
kandidaten zijn via de lopende aspirantenmobiliteit; 

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 Van Heuverswyn over het aantal openstaande 
vacatures (6) voor inspecteur interventie en onthaal en gehoord de toelichting van de 

korpschef over de rekrutering op het vlak van de federale politie, de opleiding in PAULO en de 
gebrekkige instroom van kandidaten waarmee ook andere korpsen te kampen hebben; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de tweede cyclus van 2021: 6 
inspecteurs interventie en onthaal waarvan er 3 slechts zullen worden opengesteld 

als hiervoor geen kandidaten zijn via de lopende aspirantenmobiliteit, 1 inspecteur 
wijk Wichelen en 1 functie voor de specifieke graad van ICT-assistent (niveau C); 

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

Artikel 3: indien er in de mobiliteit 2021/02 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; 

 
6. Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2021/02 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2020/02, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 8 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 6 

inspecteurs interventie en onthaal (waarvan 3 enkel indien er geen kandidaten zijn via de 
aspirantenmobiliteit), 1 inspecteur wijk Wichelen en 1 functie voor de specifieke graad van ICT-
assistent (niveau C); 

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 selectiecommissies in 
het kader van de mobiliteit 2020/02 als volgt: 

 voor de functies inspecteur interventie en onthaal: 

 Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 

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

 Lid lokale politie: diensthoofd interventie en onthaal, CP Paul De Jaeger of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter 

 voor de functie inspecteur wijk Wichelen: 

 Voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 

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

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

 secretaris: aan te duiden door voorzitter 



 voor de functie van specifieke graad ICT-assistent (niveau C) 

 Voorzitter: korpschef – HCP G. 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: CP Sertan Içten, diensthoofd Lokaal Informatiekruispunt 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. Principebeslissing tot aankoop van kogelwerende vesten 

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 operationele leden beschikken over individuele, 
kogelwerende vesten die aan een vervaltermijn voor de beschermingsplaten gebonden zijn; 

Gelet op het feit dat de termijn van een groot aantal kogelwerende vesten 
vervalt waardoor het noodzakelijk is om 25 kogelwerende vesten aan te kopen (het merendeel 

ervan is bestemd voor de leden van de interventiedienst); 

Overwegende dat er voor deze aankoop momenteel geen federaal 
raamcontract bestaat waardoor de aankoop zal uitgevoerd worden volgens artikel 92 van de 
wet op de overheidsopdrachten (opdrachten van beperkte waarde – via aanvaarde factuur); 

Overwegende dat de totale kostprijs voor 25 kogelwerende vesten geraamd 
wordt op € 36.200 (incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/124-05 van de begroting 
2021; 

Gehoord de vragen van raadslid Van Heuverswyn over het aantal 
personeelsleden dat wordt ingezet bij een routinedispositief, of het dragen van kogelwerende 
vesten hierbij een noodzaak is en zijn vraag waarom er, bij een blaastest, niet systematisch een 
drugtest wordt afgenomen; 

Gehoord het antwoord van de korpschef ter zake; 

Gehoord de vraag van raadslid Tondeleir wat er gebeurt met de oude 
kogelwerende vesten en gehoord de opties die de korpschef hierbij aangeeft waarbij hij 
benadrukt dat deze niet worden vrijgegeven op de markt; 

Besluit: met algemene stemmen 

 
Artikel 1: Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van 25 

kogelwerende vesten voor een totaal geraamd bedrag van €  36.200 (incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht via artikel 92 
van de wet op de overheidsopdrachten (zijnde een opdracht van beperkte 
waarde) – volgens aanvaarde factuur; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/124-05 van de begroting 2021; 



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

 
8. Principebeslissing tot aankoop van een ANPR-voertuig 

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 het ANPR-voertuig VOLVO XC 60 van de dienst interventie 

momenteel wordt geleased en dat het leasingcontract vervalt op 20 mei 2021; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om deze herkenbare ANPR-wagen 
te vervangen door het aankopen van een hybride voertuig met name een VW Tiguan; 

Overwegende dat deze aankoop kan gebeuren via raamovereenkomst van 
de Federale Politie: ‘Procurement 2016 R3 010- perceel 32 SUV’; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van een hybride VW 
Tiguan, (inclusief ombouw en overplaatsen van het ANPR-systeem) wordt geraamd op € 76.500  
(incl. btw) en dat de prijs voor een herstellingscontract wordt geraamd op € 8.500 (incl. btw);  

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-98 en op artikel 
330/127-06 van de begroting 2021; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn of dit type voertuig, zijnde een 

VW Tiguan, ‘snel’ genoeg is voor ev. achtervolgingen en de bevestiging van de korpschef ter 
zake; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een herkenbaar ANPR-
voertuig via raamovereenkomst van de Federale Politie: ‘Procurement 2016 R3 010- 
perceel 32 SUV’, met name een hybride VW Tiguan voor een totaal geraamd 

bedrag van € 76.500  (incl. btw), inclusief een herstellingscontract voor een totaal 
geraamd bedrag van € 8.500 (incl. btw);  

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht via 
raamovereenkomst van de Federale Politie: ‘Procurement 2016 R3 010- perceel 32 
SUV’; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-98 (aankoop) en artikel 330/127-06 

(onderhoudscontract) van de begroting 2021; 

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

 
9. Principebeslissing tot aankoop van 2 terrasbanken 

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 een de politiezone voorstelt om twee terrasbanken aan te 
kopen zodat het terras op de tweede verdieping van het politiehuis optimaal kan benut 
worden; 

Overwegende dat de tafels kunnen gebruikt worden voor o.a. het vergaderen 
in openlucht, het nemen van middagpauzes, het buiten werken bij warme temperaturen,.. 

hetgeen ook het welzijn van het personeel ten goede komt; 

Overwegende dat de banken (picknicktafels) duurzaam dienen te zijn omdat 
ze buiten overwinteren; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor twee terrasbanken geraamd wordt 
op € 2.500 (incl. btw); 

Overwegende dat deze aankoop kan uitgevoerd worden volgens de wet op 

de overheidsopdrachten, nl. een opdracht van beperkte waarde; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/741-51 van de begroting 
2021; 

Gehoord de vraag van raadslid Carré om bij de aankoop van deze 
terrasbanken oog te hebben voor criteria zoals duurzaamheid en ergonomie (voorzien van 

een rugleuning, zonwerend materiaal) en zijn vraag om de mogelijkheid te voorzien om 
laptops te kunnen opladen als er tijdens de warme maanden ‘buiten’ wordt gewerkt; 

Gehoord het antwoord van de korpschef deze suggesties te zullen meenemen 
bij de offertevraag; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van twee terrasbanken 

voor een totaal geraamd bedrag van €  2.500 (incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht via een 
opdracht van beperkte waarde (volgens aanvaarde factuur); 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/741-51 van de begroting 2021; 

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

 

10. Principebeslissing tot aanpassen van de sleutelkast 

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 in 2008 een sleutelbeheersysteem werd aangekocht bij 

de firma Key Technik; 

Overwegende dat dit het ordentelijk beheer van sleutels en toegangen ten 
goede komt en dat er momenteel 180 sleutels in opgeborgen worden; 



Gelet op het voorstel van de politiezone om deze sleutelkast aan te passen 

zodat de sleutels door verschillende personen tegelijkertijd kunnen gereserveerd worden 
hetgeen met het huidige moederbord niet lukt; 

Overwegende dat het huidig moederbord in de toekomst niet meer zal 
ondersteund worden; 

Overwegende dat het wenselijk is om de software up-to-date te maken zodat 
er voldoende geheugen voorzien kan worden voor de volgende jaren; 

Overwegende dat de basiskast werd aangekocht bij de firma Key Technik 
waardoor de vernieuwing en software-uitbreiding – wegens specificiteit – enkel door deze 
firma kan worden uitgevoerd; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de vernieuwing en software-
uitbreiding van de sleutelkast wordt geraamd op € 4.500 (incl. btw); 

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

2010; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Imschoot over het ‘sleutelkastsysteem’ en 
gehoord de toelichting van de korpschef; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het vernieuwen en uitbreiden van de 

software van de sleutelkast voor een totaal geraamd bedrag van €  4.500 (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 2021; 

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

 

11. Principebeslissing tot leasing van een combi en goedkeuren bestek nr. 2021/01 

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 het leasingcontract van een combi (interventiedienst) eind 
2021 ten einde loopt en dat dit contract al werd verlengd met 1 jaar in de hoop een hybride 

of benzine combi te kunnen leasen; 

Overwegende dat noch een hybride, noch een benzine combi momenteel 
voorhanden zijn via het raamcontract – VW Transporter; 

Overwegende dat de politiezone wenst over te gaan tot het leasen van een 
nieuw voertuig voor de dienst interventie met name een combi ‘L33D police pack’ – 4x4 en 

motorisatie van 146 kW;  

Overwegende dat huur op lange termijn voor deze voertuigen een interessante 
formule blijkt te zijn en ervoor wordt geopteerd om een combi te leasen voor 36 maanden; 

Gelet op het lastenboek nr. 2021/01 met als voorwerp: ‘levering op basis van 
een huur op lange termijn, met volledig onderhoud, van 1 combi politievoertuig’;  



Overwegende dat de combi gekozen wordt uit het aankoopdossier 

‘Procurement 2016 R3 010 – DIETEREN - perceel 33’ dat vervalt op 30/06/2021; 

Overwegende dat er nog geen zicht is op een eventueel nieuw raamcontact 
voertuigen van de geïntegreerde politie; 

Overwegende dat de maandelijkse huurprijs van dit voertuig geraamd wordt 
op € 3.000 (excl. btw) waardoor de totaalprijs van de leasing wordt geraamd op € 108.000 
(excl. btw) of € 130.680 (incl. btw); 

Overwegende dat het nodige krediet werd voorzien op artikel 330/127-12 van 
de begroting 2021 en dat de nodige kredieten hiervoor ook zullen voorzien worden in de 
volgende dienstjaren;  

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het leveren op basis van een huur op 
lange termijn, met volledig onderhoud van een combi politievoertuig uit het 

aankoopdossier ‘Procurement 2016 R3 010 – DIETEREN – perceel 33’ en dit voor een 
totaal geraamd bedrag van € 108.000 of € 3.000 per maand (excl. btw). 

Artikel 2: de raad geeft goedkeuring aan het bestek 2021/01 ter zake; 

Artikel 3: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen via een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op basis van het 

lastenboek nr. 2021/01, bijgevoegd bij dit besluit; 

Artikel 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/127-12 van de begroting 2021 en de nodige 
kredieten ter zake ook te voorzien in de volgende dienstjaren ; 

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

 
12. Principebeslissing tot het afsluiten van een raamovereenkomst met FLuvius System 

Operator CV en het plaatsen van 3 laadpalen 

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 politieraadsbesluit van 18 maart 2017 waarin principieel 
goedkeuring werd verleend tot het afsluiten van een kaderovereenkomst tussen de politiezone 

Wetteren – Laarne – Wichelen en DNB (via Eandis System Operator cvba) en waarbij de 
politiezone DNB de opdracht gaf om in haar naam en voor haar rekening de noodzakelijke 
overheidsopdrachten uit te schrijven, te gunnen en toe te wijzen aan een kandidaat (of 
kandidaten) opdrachtnemer(s) en toe te zien op de uitvoering van ervan door de 
opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen van beschreven modaliteiten in de 

kaderovereenkomst; 

Overwegende dat de overeenkomst tot doel heeft energiebesparende 
maatregelen te nemen ten behoeve van de politiezone in haar streven naar een optimale 
energiebeheersing; 

Gelet op het feit dat een aangepaste kaderovereenkomst dient afgesloten te 
worden aangezien Eandis System Operator cvba wijzigde van naam naar FLUVIUS System 

Operator CV; 



Gelet op de betreffende kaderovereenkomst, als bijlage gevoegd aan dit 

besluit, tussen de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen en FLUVIUS Sytem Operator CV; 

Gelet op het feit dat de politiezone binnenkort al zal beschikken over vier 
hybride voertuigen en dat de politiezone wenst over te gaan tot het plaatsen van drie 
laadpalen om deze voertuigen veilig te kunnen opladen; 

Overwegende dat 2 laadpalen kunnen geplaatst worden op de 
parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving naast het politiehuis en 1 laadpaal op de grote, 

aangelegde parking in de nabijheid van het politiehuis; 

Gelet op het feit dat de totaal geraamde kostprijs € 25.000 (incl. btw) bedraagt 
voor het plaatsen van 3 laadpalen en dat deze opdracht kan uitgevoerd worden volgens de 
vermelde kaderovereenkomst,  

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/724-60 van de begroting 
2021; 

Gehoord raadslid Van Heuverswyn die zich afvraagt of in de huidige 
omstandigheden deze investering noodzakelijk is om ‘zo snel’ op te laden en of de politiezone 
in de toekomst zal overschakelen naar een volledig elektrisch wagenpark; 

Gehoord de uiteenzetting van burgemeester Taylor over de besprekingen in het 
politiecollege over dit item, de langetermijnvisie en de noodzaak van het snel kunnen opladen 

aangezien het gaat over interventievoertuigen en gehoord zijn toelichting over het 
raamcontract met FLUVIUS dat binnenkort ten einde loopt; 

Gehoord de vraag van raadslid Tondeleir of de laadpalen, exclusief door de 
politie bestemd zijn of ook door de bevolking kunnen gebruikt worden en gehoord het 
antwoord van de voorzitter dat deze uitsluitend voor de politie bestemd zijn aangezien ze op 
eigendom van de politiezone worden geplaatst. 

Gehoord de toevoeging van raadslid Van Imschoot die stelt dat het om 
dubbele aansluitingen gaat waardoor zes voertuigen zullen kunnen opladen; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het afsluiten van een kaderovereenkomst 
tussen de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen en FLUVIUS System Operator CV, 
zoals gevoegd als bijlage; 

Artikel 2: de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen geeft FLUVIUS System Operator CV de 
opdracht om in haar naam en voor haar rekening de noodzakelijke 
overheidsopdrachten uit te schrijven, te gunnen en toe te wijzen aan een 
kandidaat (of kandidaten) opdrachtnemer(s) en toe te zien op de uitvoering ervan 
door de opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen van de beschreven 
modaliteiten in de kaderovereenkomst; 

Artikel 3: de raad geeft principieel goedkeuring tot het plaatsen van drie laadpalen voor een 
totaal geraamd bedrag van € 25.000 (incl. btw) volgens de vermelde 
kaderovereenkomst; 

Artikel 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/724-60 van de begroting 2021; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige en aan 

FLUVIUS System Operator CV; 

 
13. Principebeslissing tot aankoop van vier preventieve snelheidsmeters 

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 – ter sensibilisering – preventieve 
snelheidsmeters inzet op plaatsen waar het meeste ongevallen met lichamelijk letsel gebeuren 
en dat er ook snelheidsmeters op vraag worden geplaatst op andere locaties; 

Overwegende dat om een vlotte werking ter zake te garanderen, er behoefte 
is aan 4  preventieve snelheidsmeters waardoor het totaal aantal op 34 staat (1 defecte 
preventieve snelheidsmeter wordt niet meer hersteld). 

Overwegende dat de politieraad in zitting van 17 september 2018 goedkeuring 
verleende om in te stappen op de raamovereenkomst van de provincie Antwerpen ‘fietstellers 
en uitvoeren van verkeersonderzoek’ waarin de aankoop van preventieve snelheidsmeters is 
opgenomen waardoor geen andere offertes noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat deze opdracht via vermelde raamovereenkomst werd 

toegewezen aan de firma KRYCER bvba uit 1740 Ternat; 

Overwegende dat het bovendien ook wenselijk is om de aankoop van 4 
preventieve snelheidsmeters toe te wijzen aan de firma KRYCER om eenvormigheid en 
compatibiliteit tussen de toestellen te garanderen; 

Overwegende dat de kosten voor 4 preventieve snelheidsmeters (zonder 
bevestigingspalen) worden geraamd op € 15.000 (incl. btw); 

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

Gehoord de vraag van raadslid Van Imschoot i.v.m. de bevestiging van 
preventieve snelheidsmeters op vierkante palen en gehoord het antwoord van de korpschef 
dat deze mogelijkheid bestaat en dat de preventieve snelheidsmeters ook in de Prinses J. 
Charlottelaan op korte termijn gepland worden; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van 4 preventieve 
snelheidsmeters (zonder bevestigingspalen) voor een totaal geraamd bedrag van € 
15.000 (incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college machtiging tot het gunnen van deze opdracht via 
raamovereenkomst van de provincie Antwerpen; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2021; 

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

 
14. Herindeling wijken Laarne en Wetteren in functie van de uitbreiding met 1 extra 

wijkinspecteur 

Gelet op de recente uitbreiding met 1 extra wijkinspecteur in Laarne en 
Wetteren; 

Overwegende dat, in functie hiervan, de wijken werden heringedeeld; 

Gelet op de toelichting ter zake, gegeven door de korpschef; 

Besluit:  



Artikel 1: de politieraad neemt kennis van de herindeling van de wijken in Laarne en 

Wetteren in functie van de uitbreiding met 1 extra wijkinspecteur als volgt:

 

 
De korpschef stelt dat de wijkdienst van Laarne en Wetteren momenteel voltallig is. 
Laarne telt momenteel in totaal 4 wijkinspecteurs en in Wetteren zijn er 7. 
We zijn nog altijd op zoek naar 1 extra wijkinspecteur voor Wichelen. Zodra deze functie 
ingevuld wordt, zal ook de wijkindeling in Wichelen herbekeken worden. 
 
Er is hierover al een informatiecampagne gelanceerd in Laarne. Ook in Wetteren zal de 

herindeling van de wijken opgenomen worden in het gemeentelijk informatieblad. 



Op korte termijn zal in deze gemeenten in elke brievenbus een nieuwe wijkfolder besteld 

worden. 
 
Raadslid Albert De Geyter vraagt om het oprichten van ‘wijkantennes’ te herbekijken nu de 
wijkdienst voltallig is. Hij duidt op het belang van de fysieke aanwezigheid van een 
wijkinspecteur. 
De korpschef stelt dat hij deze suggestie niet uit het oog heeft verloren. Het idee om de 

wijkinspecteur nog dichter bij de bevolking te brengen, is goed maar het is nu nog niet 
aangewezen om volgende redenen: 
1. Gelet op de huidige coronacrisis neemt de politiezone tal van maatregelen om 

mensen veilig te ontvangen. 
2. De bijkomende locaties (wijkantennes) dienen voldoende veilig te zijn. Hiervoor dient 

een aantal veiligheidsnormen in acht te worden genomen. 

3. Het uitbreiden met deze locaties dient ook voorgelegd te worden aan het 
basisoverlegcomité. 

Dit verhaal wordt dus nog ‘on hold’ gezet maar we verliezen dit niet uit het oog, aldus de 
korpschef. 
 

Raadslid Wouter Bracke dankt het politiecollege om tegemoet te komen aan de vele vragen 
i.v.m. de wijkdienst maar hij stelt dat de zichtbaarheid van de wijkinspecteur in het straatbeeld 
nog een werkpunt betreft. 
De korpschef oordeelt dat deze bemerking zeker terecht is. In het verleden was er een enorme 
onderbezetting waardoor de wijkinspecteur hiervoor weinig tijd had. 
De korpschef hoopt en is er bovendien van overtuigd dat de wijkinspecteurs zichtbaarder 

zullen worden op het terrein: we willen de wijkinspecteurs ‘maximaal’ zichtbaar inzetten op het 
terrein, zich zo weinig mogelijk laten verplaatsen met de wagen en meer met de (elektrische) 
fiets of te voet. Vanuit het politiehuis is men vrij snel op zijn/haar wijk. Op die manier zetten we 
in op zichtbaarheid, aanwezigheid, contacteerbaarheid en aanspreekbaarheid in het 
straatbeeld en sociaal contact, aldus de korpschef. 
 

15. Standpunt politiecollege inzake de oprichting van een fietsbrigade 

Gelet op de bespreking in het politiecollege van 15/12/2020 wat betreft de 
oprichting van een fietsbrigade in het centrum van Wetteren en gehoord de gegeven 
toelichting ter zake; 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van het standpunt / uittreksel van het politiecollege 

d.d. 15/12/2020 over de oprichting van een fietsbrigade in het centrum van 
Wetteren als volgt: 

‘Politieraadslid Marianna Gorré stelde in de politieraad al tweemaal de vraag om een 
fietsbrigade op te richten in het centrum van Wetteren. 
De korpschef ziet in onze politiezone hiervan de meerwaarde niet in. Hij vermoedt dat de vraag 

vooral slaat op de ‘zichtbaarheid en aanspreekbaarheid’ van de politie. 
De recente uitbreiding van de personeelsformatie zorgt ervoor dat vanaf 1/1/2021, er een 
extra wijkinspecteur aan de slag gaat in Laarne. In Wetteren komt een nieuwe wijkinspecteur 
de wijk versterken op 01/03/2021 en in Wichelen staat er nog een vacature open voor 
wijkinspecteur. 
De korpschef wil nog meer stimuleren dat de wijkinspecteurs zo veel mogelijk de fiets nemen 

of te voet op pad gaan, los van een ‘fietsbrigade’.  
In Wichelen en Laarne biedt een ‘fietsbrigade’ ook geen meerwaarde. 
Burgemeester De Baerdemaeker voegt hieraan toe dat de wijkinspecteurs zich in Laarne 
verplaatsen met de fiets en tot ieders tevredenheid goed aanspreekbaar zijn. 
De voorzitter vermoedt dat raadslid Gorré deze vraag stelt omdat Wetteren dichter bevolkt is 
en ze meer blauw op straat wenst. 



De burgemeester van Laarne repliceert hierop dat de wijkinspecteurs ook ‘te voet’ door het 

centrum van Wetteren kunnen stappen en hij ziet ook geen meerwaarde in een speciaal 
opgerichte fietsbrigade. Burgemeester Taylor treedt zijn collega van Laarne bij. We hebben in 
onze zone niet dezelfde problemen als grootsteden zoals bv. Gent. Meer blauw op straat is OK 
maar je kan hieraan een andere invulling geven dan ‘de oprichting van een fietsbrigade’. 
Dergelijk initiatief is ook uitgesloten voor de interventiedienst die te allen tijde snel moeten 
kunnen uitrukken naar plaatsen verspreid over de volledige politiezone. 

Burgemeester Taylor peilt naar de resultaten van de werking van een fietsbrigade. De 
korpschef refereert naar grootsteden als Brussel en Gent waar fietsbrigades actief zijn in de 
winkelstraten maar vooral ook repressief zijn ingesteld (een soort fietsverkeersbrigade). 
TO DO: De KC zal in deze zin een antwoord voorbereiden tegen de volgende politieraad.’ 
 
Raadslid Gorré verwijst naar dit uittreksel uit het politiecollege dat – op haar vraag – aan haar 

werd bezorgd. 
De korpschef herhaalt de beslissing van 15/12/2020 waarin het politiecollege het niet 
opportuun acht om een fietsbrigade op te richten zoals in bepaalde grootsteden maar dat 
we – zoals al gemeld, zullen inzetten op zichtbaarheid en aanspreekbaarheid op het terrein 
(verplaatsingen te voet of met de fiets).  

Raadslid Gorré betreurt de beslissing van het politiecollege omdat zij en de inwoners van 
Wetteren de oprichting van een fietsbrigade als positief zouden ervaren. 
Ze stelt een verschil vast tussen de drie gemeenten van onze politiezone en benadrukt dat 
Wetteren een stedelijk profiel bezit (met tal van scholen, belangrijk netwerk van openbaar 
vervoer, ziekenhuis,..), dit in tegenstelling tot de gemeenten Laarne en Wichelen. 
Raadslid Gorré toont enigszins begrip voor de beslissing van het politiecollege maar ze oordeelt 

dat het stimuleren van de wijkinspecteurs om met de fiets of te voet op pad te gaan, niet 
voldoende zal zijn. 
Ze pleit voor garanties over de zichtbaarheid en stelt dat een duidelijk beleid ontbreekt. 
Ze stelt dan ook de vraag of ze ter zake een ‘beleid’ mag verwachten. 
Ook raadslid De Geyter is grote voorstander van een zichtbare en aanspreekbare politie op 
het terrein. 

Raadslid Bracke verwijst naar het feit dat steeds meer gemeenten en steden een 
gemeenschapswacht oprichten om het veiligheidsgevoel te verhogen en om bepaalde 
problemen zoals sluitstort aan te pakken. Dit item wordt geagendeerd op de eerstkomende 
gemeenteraad van Wetteren.  
Hij vraagt dan ook de visie van de korpschef hiertegenover: kan een gemeenschapswacht 
extra ondersteuning geven aan de politie en de zichtbaarheid tegemoetkomen? 

Ook raadslid Bracke steunt raadsleden Gorré en de Geyter. 
Raadslid Gorré voegt hieraan toe dat ze op haar honger blijft zitten en vraagt om tegen de 
volgende politieraad een uitgestippeld beleid voor te leggen rond ‘zichtbaarheid van de 
wijkinspecteurs’. Dit gaat een stap verder dan enkel het ‘stimuleren’ van de wijkinspecteurs. 
De korpschef antwoordt dat hij een beleid zou kunnen uitwerken (standpunt rond de inzet van 

het vervoersmiddel) maar hij benadrukt dat de opdrachten van de wijkinspecteurs dezelfde 
blijven. 
Over de manier van verplaatsing om deze opdrachten uit te voeren, is het duidelijk: de 
wijkinspecteurs gaan zo veel mogelijk te voet of nemen de fiets. De respectievelijke 
leidinggevende hoofdinspecteurs zullen de opdracht krijgen om toe te zien op de 
verplaatsingen van de wijkinspecteur in de wijk te voet of met de fiets. Iedereen beschikt over 

een fiets en we zorgen ervoor dat men de buitendiensten op die manier uitoefent. 
De korpschef voegt hieraan toe dat hij ook oog heeft voor het welzijn van het personeel: bij 
slechte weersomstandigheden, verplaatst men zich met een voertuig waarin men beschermd 
is. 
Raadslid Gorré antwoordt dat het gaat over de ‘gewone werking van de wijkinspecteur’. 
De korpschef herhaalt nogmaals en besluit dat er maximaal zal ingezet worden op 

zichtbaarheid op het terrein (met zoveel mogelijk verplaatsingen te voet of met de fiets). 
 



De voorzitter verwijst naar GAS 5, een vorm van sanctioneren waarbij ambtenaren, aangesteld 

door lokale besturen, in de toekomst kunnen ingezet worden om bv. bepaalde 
snelheidsovertredingen vast te stellen in de zone 30 km/h of 50 km/h. 
Er dient echter nog een hersteldecreet te worden uitgewerkt vooraleer lokale besturen hierop 
kunnen instappen. Er zijn immers nog een aantal knelpunten o.a. op het vlak van GDPR. 
Vermoedelijk zal GAS 5 nog dit jaar in voege gaan. Dan zal overwogen worden of we dit 
engagement zullen aangaan, aldus de voorzitter. 

De korpschef voegt hieraan toe dat politiemensen niet alle vormen van overlast kunnen 
bestrijden. 
Er is al een aantal ‘externe partners’ bevoegd voor bepaalde zaken zoals bv. de 
parkeerwachters. Ook de intercommunale biedt ondersteuning bij de vaststellingen van 
sluikstort via de overlastcamera’s (opmaken van het bestuurlijk verslag). 
 

De oprichting van een gemeenschapswacht is een interessante piste om bij te dragen aan 
bepaalde fenomenen. 
Niettemin dient de mentaliteit van de aangestelde ambtenaren voldoende bewaakt te 
worden.  
Er is in ons korps een cultuur gecreëerd die een goed evenwicht vormt tussen preventie en 

repressie. 
Een eventuele gemeenschapswacht dient zeker voldoende oog te hebben voor het 
preventieve luik. 
De beslissing om hier op in te zetten, dient echter genomen te worden op het niveau van de 
gemeenten maar wettelijk gezien bestaat de mogelijkheid, aldus de korpschef. 
Raadslid Bracke dankt de korpschef voor zijn toelichting. 

 
 
  Vragen en opmerkingen 

Regiovorming / Impact op de politiezone? 

 

Raadslid Bracke vraagt of de regiovorming waarbij Wetteren en Laarne bij Gent zou ingedeeld 

worden en Wichelen bij Dendermonde, een impact heeft op de politiezone. 
De voorzitter vermeldt dat uit het overleg tussen de burgemeesters en de gouverneur in eerste 
instantie is gebleken dat de zones rond brandweer en politie niet onmiddellijk betrokken 
worden in de regiovorming. 
Op termijn zal er mogelijk een hervorming komen op het vlak van de politiezones maar 
voorlopig is er hier een ‘stand stil’. 

Burgemeester Taylor voegt hieraan toe dat de regiovorming een Vlaamse materie betreft.  
Politie en Brandweer betreffen federale bevoegdheden. 
In het verleden werden mogelijke fusies van politiezones onderzocht door een professor van 
UGent in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Voorlopig is een fusie van brandweer / politie nog niet aan de orde. 

 
Parkeerbeleid 

 
Raadslid Bracke kaart een probleem aan van voertuigen die op het voetpad geparkeerd 
staan en hij vraagt om hieraan iets te doen en om steeds rechtlijnig te handelen. 
(De vraag van raadslid Bracke gaat over een specifiek probleem waarvoor hij een mail stuurde 

aan de korpschef). 
De korpschef antwoordt dat er een oplossing in de maak is. Het gaat om de 
parkeerproblematiek in de Vilain XIIII-straat. 
Onze commissaris diensthoofd van de wijken en verkeer bekeek dit met de dienst mobiliteit 
van de gemeente Wetteren: er zullen paaltjes geplaatst worden zodat men niet meer op het 
trottoir kan parkeren. Dit betreft een gemeentelijke materie. 

Zodra voertuigen op het trottoir parkeren, is men in overtreding en kan er geverbaliseerd 
worden. Het al dan niet verbaliseren behoort tot de discretionaire bevoegdheid of individuele 
interpretatie van de politieman of -vrouw. Er kunnen hiervoor verschillende criteria gehanteerd 



worden: kunnen voetgangers nog gemakkelijk passeren? Is er vrije doorgang voor 

kinderwagens?,.. 
Raadslid Bracke dankt de korpschef voor zijn inzet in de politiezone. 
 
Algemeen politiereglement 

 

Raadslid Van Heuverswyn verwijst naar de voorbereidende gesprekken en de vele 

werkgroepen die werden opgericht om het algemeen politiereglement aan te passen. 
Hij vraagt waarom de politieraadsleden niet betrokken werden bij deze belangrijke materie. 
Het klopt dat de politieraadsleden niet betrokken werden in deze materie: 
De goedkeuring van het algemeen politiereglement is immers een gemeentelijke 
bevoegdheid en wordt geagendeerd op de drie verschillende gemeenteraden (Wetteren, 
Laarne en Wichelen).  

De voorzitter vermeldt dat er in Wetteren al verschillende commissievergaderingen werden 
georganiseerd waarin gemeenteraadsleden aanwezig waren.  
Het goedkeuren van het algemeen politiereglement is geen bevoegdheid van de politieraad 
maar gebeurt dus op het niveau van de gemeenten. 
Raadslid Van Heuverswyn begrijpt toch niet dat de gemeenteraadsleden dan niet hebben 

deelgenomen aan de discussies in de vele werkgroepen. Er was wel een mogelijkheid om in 
de commissie ‘zijn woord te doen’ maar hij besluit dat hij graag had deelgenomen aan de 
voorbereidende discussies. 
De voorzitter neemt hiervan akte. 
Raadslid Van Der Gucht stelt dat ze het voorbereidend document over het ‘algemeen 
politiereglement’ nog niet heeft ontvangen. De voorzitter besluit dat dit document zal worden 

overgemaakt. 
 
 

GEHEIME ZITTING 

 
Gedaan in zitting, datum als hierboven 
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