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POLITIERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2021 

 
Aanwezig: Alain Pardaen, voorzitter; 

Kenneth Taylor, burgemeester; 

Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, 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, 
Rosa Van den Abeele, raadsleden; 
Gerritjan Maes, korpschef; 

Brigitte De Moor, secretaris 
  
Verontschuldigd: Andy De Cock, burgemeester; 

Albert De Geyter, raadslid verontschuldigd voor punten 21, 22, 23, 24; 
Herman Strobbe, Walter Govaert, raadsleden; 

Rosa Van den Abeele, raadslid verontschuldigd voor punten 1, 2, 3 
 
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 ontslag politieraadslid Björn Carré 

Gelet op het schrijven van de heer Björn Carré d.d. 01/08/2021, gericht aan de 
voorzitter waarin hij zijn ontslag ter kennis brengt als lid van de politieraad vanaf 21/09/2021; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd door de wet van 1 december 2006; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de politieraad neemt akte van dit ontslag en zal een opvolger voor dit ambt 
aanstellen in de volgende politieraad d.d. 29/11/2021; 

 

3. Kennisgeving ontslag politieraadslid Melanie Van der Haegen 

Gelet op de mail van mevrouw Melanie Van der Haegen d.d. 26/08/2021, 
gericht aan de voorzitter, waarin zij haar ontslag ter kennis brengt als lid van de politieraad; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd door de wet van 1 december 2006; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad neemt akte van dit ontslag en zal een opvolger voor dit ambt 
aanstellen; 



Mevrouw Rosa Van den Abeele vervoegt de zitting. 

 
4. Aanstelling en eedaflegging van Rosa Van den Abeele, opvolger als titelvoerend lid van 

de politieraad in vervanging van raadslid Melanie Van der Haegen 

Gelet op het ontslag van Melanie Van der Haegen als politieraadslid; 

Gelet op het goedgekeurde proces-verbaal van 02 januari 2019 van de 
gemeente Wichelen inzake de verkiezing van de politieraadsleden; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Wichelen van 02 januari 2019 waarin 
Rosa Van den Abeele effectief verkozen werd verklaard als opvolger van de politieraad ter 
vervanging van Melanie Van der Haegen; 

Gelet op het feit dat Rosa Van den Abeele sedert de verkiezing zonder enige 
onderbreking heeft voldaan en nog steeds voldoet aan de eisen voor verkiesbaarheid en 
gelet op het feit dat zij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid met 

het mandaat van politieraadslid; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd door de wet van 1 december 2006; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de geloofsbrieven van Rosa Van den Abeele  worden goedgekeurd. Zij wordt 

uitgenodigd om de grondwettelijke eed af te leggen. Rosa Van den Abeele legt in 
handen van de voorzitter de grondwettelijke eed af, namelijk: “ik zweer 
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 
van het Belgische volk”. Betreffende het vervullen van deze pleegvorm wordt een 
afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt; 

Artikel 3: voornoemde Rosa Van den Abeele wordt als politieraadslid aangesteld en neemt 

verder deel aan de beraadslagingen van de politieraad. Zij zal het mandaat van 
haar voorganger Melanie Van der Haegen beëindigen; 

Artikel 4: afschrift van deze beslissing zal aan de bevoegde overheden worden overgemaakt; 

Bijlage: ondertekende akte van eedaflegging. 

 
5. Jaarrekening 2020 

Gelet op de omzendbrief PLP 9 bis ter vervanging van de omzendbrief PLP 9 van 
18 juli 2001 (BS 03 augustus 2001) houdende richtlijnen voor het opstellen van de beginbalans 
van de politiezones; 

Gelet op artikel 66 tot 72 van het KB van 05 september 2001 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie betreffende het afsluiten van 
de rekeningen en de vaststelling van de jaarrekening; 

Gelet op artikel 84 van het KB van 05 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de lokale politie (BS 26 september 2001) dat bepaalt dat 
de politiezone een inventaris en een beginbalans opmaakt; 

Gelet op het ontwerp van de rekening 2020, bevattende de 
begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans; 

Gelet op de wet van 07 december 1998 en zijn wijzigingen tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst; 

Gehoord de toelichting en verduidelijking gegeven door de bijzondere 
rekenplichtige Jeroen Bosman over de bijzonderste cijfergegevens van de jaarrekening 2020; 

Besluit: met 16 ja-stemmen, 1 onthouding 

Artikel 1: de balans per 31 december 2020 



Vaste activa                    5.559.452     

Vlottende activa      4.894.549 

Totaal van de activa      10.454.001  

Eigen vermogen      9.025.045  

Voorzieningen       0  

Schulden                               1.428.956  

Totaal van de passiva      10.454.001  

 Resultatenrekening per 31 december 2020 

Batig exploitatieresultaat        845.389  

Batig uitzonderlijk resultaat van het boekjaar  56.746  

Batig resultaat van het boekjaar    902.135  

 

Artikel 2: De begrotingsrekening over het dienstjaar 2020 

Netto vastgestelde rechten (gewone dienst)  13.931.583,83  

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)   9.817.025,90  

Begrotingsresultaat (gewone dienst)    4.114.557,93 

Over te dragen vastleggingen (gewone dienst)  17.915,76  

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)   4.132.473,69  

 

Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst)  814.893,14  

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)  814.893,14    

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)   0 

Over te dragen vastleggingen (buitengewone dienst) 183.582,63       

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)  183.582,63 

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

bevoegde diensten; 

 
6. Goedkeuren begrotingswijziging nr. 1 van 2021 - gewone 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, Jeroen 
Bosman; 

Besluit: met 16 ja-stemmen, 1 onthouding 
 

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 
265.156 euro en verlaagd met 168 euro.  

De uitgaven van het eigen dienstjaar worden verhoogd met 952.100 euro en 

verlaagd met 7.000 euro.  

De ontvangsten van de vorige dienstjaren worden verhoogd met 118.619 euro.  

De uitgaven van de vorige dienstjaren worden verhoogd met 139.395 euro.  



De uitgaven overboeking (naar buitengewone dienst) worden verhoogd met 30.000 

euro. 

Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de gewone dienst bedraagt -
2.368.805 euro. 

Artikel 3: buitengewone dienst:  

samengevat worden de uitgaven van het eigen dienstjaar verhoogd met 30.000 
euro. 

De ontvangsten overboeking (vanuit de gewone dienst) worden hierdoor verhoogd 
met 30.000 euro. 

Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de buitengewone dienst bedraagt  0 euro. 

De bijzondere rekenplichtige Jeroen Bosman verlaat de zitting. 
 
7. Goedkeuren personeelsbehoeftenplan (incl. vernieuwde functieprofielen) 

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 09 maart 2020 houdende de goedkeuring 
van het personeelsbehoeftenplan en van de daaraan gekoppelde functieprofielen; 

Overwegende dat de korpsbehoeften evolueren zodat er nood is aan 
wijzigingen aan het personeelsbehoeftenplan (incl. organogram); 

Gelet op de huidige en gemotiveerde aanpassingen aan het 
personeelsbehoeftenplan die als bijlage worden gevoegd; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om de personeelsformatie uit te 
breiden met:  
◊ 1 onthaalmedewerker (Calog – niveau C) 
◊ 2 extra inspecteurs lokale recherche; 

Gelet op het feit dat een aantal functieprofielen dient geactualiseerd te 
worden aan de huidige normen en dat deze functieprofielen worden toegevoegd aan het 

personeelsbehoeftenplan (onthaalmedewerker – niveau C; diensthoofd, middenkader, 
hoofdinspecteur bijzondere specialisatie ICT en basiskader recherche); 

Gelet op de financiële haalbaarheid; 

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 13/09/2021 waarin de aanpassingen aan de 
personeelsformatie werden voorgelegd; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn over de bereikbaarheid van 
de wijkposten en gehoord de toelichtingen ter zake van de korpschef en van burgemeester 
Taylor; 



Gehoord de vraag van raadslid Matthys over de indeling van het Argusteam in 

het organogram versus het organiek kader en gehoord de verklaring van de korpschef ter 
zake; 

Besluit: met 16 ja-stemmen, 1 onthouding 

Artikel 1: de politieraad gaat akkoord met het aangepaste personeelsbehoeftenplan dat als 
bijlage aan dit besluit wordt gevoegd; 

Artikel 2: de formatie van het operationeel personeel van het lokale politiekorps uitgedrukt in 

voltijdse equivalenten (statutaire betrekkingen) als volgt vast te stellen: 

 1 korpschef – hoofdcommissaris van politie 

 5 commissarissen van politie 

 19 hoofdinspecteurs van politie 

 1 hoofdinspecteur bijzondere specialisatie ICT 

 1 hoofdinspecteur of basiskader Functioneel Beheerder (dubbele functie) 

 70 inspecteurs van politie 

 3 agenten van politie 

Artikel 3: de formatie van het administratief en logistiek personeel van het lokale politiekorps 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten als volgt vast te stellen: 

 1 personeelslid van niveau A – klasse 2 

 2 personeelsleden van niveau B - consulent 

 1 personeelslid van niveau B – ICT-consulent 

 1 personeelslid van niveau B – maatschappelijk assistent 

 14 personeelsleden van niveau C 

 2 personeelslid van niveau C – ICT-assistent 

Artikel 4: de formatie van het onderhoudspersoneel op 2 poetsvrouwen vast te stellen en 1 

hulpkracht – niveau D – contractuele arbeider van onbepaalde duur; 

Artikel 5: de formatie van de contractuele personeelsleden buiten kader, gefinancierd door 
het verkeersveiligheidsfonds, als volgt vast te stellen: 

 1 personeelslid van niveau B 

 1 personeelslid van niveau C 

Artikel 6: de geactualiseerde functieprofielen worden goedgekeurd; 

Artikel 7: afschrift van dit besluit zal aan de hogere overheden worden overgemaakt; 

 
8. Openstellen contractuele vacature van bepaalde duur via externe, dringende werving 

van een niveau C - onthaalmedewerker mits goedkeuring personeelsbehoeftenplan 

 

Gelet op het aangepast personeelsbehoeftenplan, zoals goedgekeurd in 

huidige zitting van de politieraad en waarbij een extra statutaire functie van 
onthaalmedewerker – niveau C werd voorzien; 

Gelet op het feit dat het onthaal van het politiehuis momenteel wordt verzekerd 
door een contractuele Calog-medewerker – niveau C; 

Overwegende dat de kans bestaat dat deze medewerker de politiezone 

verlaat waardoor er nood is aan een dringende, externe werving; 



Overwegende dat de procedure voor externe, dringende werving bepaalt dat 

deze functie in de eerstvolgende mobiliteit dient te worden vacant verklaard; 

Gelet op artikel IV.I.37 en artikel IV.I.60 RPPol; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: een contractuele betrekking van bepaalde duur (max. 12 maanden)  voor een 
Calog – functie als onthaalmedewerker – niveau C vacant te verklaren via externe, 
dringende werving (www.jobpol.be) mits goedkeuring van het aangepaste 

personeelsbehoeftenplan; 

Artikel 2: Inschrijven voor ‘externe werving’ gebeurt via de dienst rekrutering en selectie van 
de politie te Brussel. De eerste 10 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 
mondelinge proef (ev. met een schriftelijke voorbereiding van een case die 
mondeling dient te worden toegelicht); 

Artikel 3: De selectiecommissie bij de mondelinge proef bestaat voor de functie Calog – 
niveau C – onthaalmedewerker uit: 

 voorzitter: korpschef – HCP Gerritjan 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; 

Artikel 4: er wordt beslist om een werfreserve van 24 maanden aan te leggen voor voormelde 
betrekking; 

Artikel 5: deze betrekking zal in de eerstvolgende mobiliteit worden vacant verklaard; 

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

 
9. Behoeftebepaling mobiliteit 2021/04 

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

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op 6 inspecteurs interventie en 
onthaal (niet ingevuld vanuit de mobiliteit 2021/03) en 1 inspecteur recherche; 

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 de GPI 73 van 14 mei 2013;  

Gelet op het KB van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de 
selectie en rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten en het ministerieel besluit 
tot wijziging van het ministerieel besluit van 28/12/2001 tot uitvoering van sommige bepalingen 
van het koninklijk besluit van 30/03/2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 



van de politiediensten inzake de selectie en rekrutering van de personeelsleden van de 

politiediensten; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de vierde cyclus van 2021: 6 
inspecteurs interventie en onthaal (niet ingevuld vanuit de mobiliteit 2021/03) en 1 
inspecteur recherche; 

Artikel 2: er wordt beslist om enkel een werfreserve aan te leggen voor de betrekking van 

inspecteur recherche (geschikt bevonden kandidaten komen in een werfreserve tot 
de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende 
mobiliteitscyclus); 

Artikel 3: indien er in de mobiliteit 2021/04 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: als het vermeld KB van 11 juli 2021, reeds in werking is getreden na de mobiliteit 
2021/04, zullen de vacatures automatisch in volgende mobiliteitscycli vacant 
verklaard worden en/of zal aangeworven worden volgens artikel 21 en 22 van het 
betreffend KB van 11 juli 2021; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 

 
10. Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2021/04 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2021/04, goedgekeurd in huidige 
zitting van de politieraad, waarbij 7 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 6 
inspecteurs interventie en onthaal en 1 inspecteur lokale recherche; 

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 2021/04 als volgt: 

 voor de functies inspecteur interventie: 

 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 lokale recherche: 

 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 lokale recherche – CP Stefan Schamp 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; 

 
 
 



11. Behoeftebepaling mobiliteit 2021/05 

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

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op 6 inspecteurs interventie en 
onthaal (cfr. mobiliteit 2021/04), 2 inspecteurs lokale recherche waarvan 1 reeds opengesteld 
in de mobiliteit 2021/04, 1 hoofdinspecteur interventie en onthaal (pas vacant vanaf 
01/07/2022) en 1 hoofdinspecteur lokale recherche; 

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 de GPI 73 van 14 mei 2013;  

Gelet op het KB van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de 
selectie en rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten en het ministerieel besluit 
tot wijziging van het ministerieel besluit van 28/12/2001 tot uitvoering van sommige bepalingen 
van het koninklijk besluit van 30/03/2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten inzake de selectie en rekrutering van de personeelsleden van de 
politiediensten; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren voor de vijfde cyclus van 2021: 6 
inspecteurs interventie en onthaal (cfr. mobiliteit 2021/04), 2 inspecteurs lokale 
recherche waarvan 1 reeds opengesteld in de mobiliteit 2021/04, 1 hoofdinspecteur 

interventie en onthaal (pas vacant vanaf 01/07/2022) en 1 hoofdinspecteur lokale 
recherche; 

Artikel 2: er wordt beslist om enkel een werfreserve aan te leggen voor de betrekkingen van 
inspecteur recherche (geschikt bevonden kandidaten komen in een werfreserve tot 
de datum van de oproep tot de kandidaten van de tweede navolgende 
mobiliteitscyclus); 

Artikel 3: indien er in de mobiliteit 2021/05 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: als het vermeld KB van 11 juli 2021, reeds in werking is getreden na de mobiliteit 
2021/04, zullen de vacatures automatisch in volgende mobiliteitscycli vacant 
verklaard worden en/of zal aangeworven worden volgens artikel 21 en 22 van het 

betreffend KB van 11 juli 2021; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 

 
12. Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2021/05 

Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2021/05, goedgekeurd in huidige 

zitting van de politieraad, waarbij 10 vacatures worden vacant verklaard meer bepaald voor 
6 inspecteurs interventie en onthaal (cfr. mobiliteit 2021/04), 2 inspecteurs lokale recherche 
waarvan 1 reeds opengesteld in de mobiliteit 2021/04, 1 hoofdinspecteur interventie en 
onthaal (pas vacant vanaf 01/07/2022) en 1 hoofdinspecteur lokale recherche; 

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 2021/05 als volgt: 

 voor de functies hoofdinspecteur en inspecteur interventie: 

 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 functies hoofdinspecteur en inspecteur lokale recherche: 

 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 lokale recherche – CP Stefan Schamp 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; 

 
13. Delegatie bevoegdheden NAVAP 

Gelet op het KB van 9 november 2015 houdende de bepalingen inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de 
geïntegreerde politie; 

Overwegende dat de politieraad delegatie kan verlenen aan het politiecollege 
betreffende volgend artikel van voornoemd Koninklijk Besluit: 

1. Art.XII.XIII.3 al dan niet toekennen van de non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering; 

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten; 

Gelet op de wet geïntegreerde politie van 7 december 1998; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Imschoot over het aantal personeelsleden 
dat nog kan genieten van NAVAP en gehoord het antwoord van de korpschef; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn welke zaken de politieraad 
kan delegeren aan het politiecollege, en zijn vraag om dit te specifiëren; 

Gehoord het antwoord van de korpschef dat de politieraadsleden via mail 
hiervan algemeen op de hoogte zullen gebracht worden; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: Delegatie wordt verleend aan het politiecollege aangaande volgend artikel van 
het KB van 9 november 2015 houdende de bepalingen inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de 
geïntegreerde politie: 

2. Art.XII.XIII.3 al dan niet toekennen van de non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering; 

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

 



14. Aanpassen bedrag van de principebeslissing inzake het plaatsen van drie laadpalen via 
Fluvius System Operator (PR d.d. 15/03/2021)  

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 politieraadsbesluit van 15 maart 2021 waarin de principebeslissing 
werd goedgekeurd tot het afsluiten van een raamovereenkomst met FLUVIUS SYSTEM 

OPERATOR CV en het plaatsen van drie laadpalen voor een totaal geraamd bedrag van € 
25.000; 

Overwegende dat bij nader inzien blijkt dat dit bedrag onvoldoende werd 
geraamd; 

Overwegende dat de meerwaarde wordt geraamd op € 7.000 (incl. btw); 

Gelet op het feit dat dit geraamd bedrag van de meerwaarde voorzien is op 
artikel 330/724-60 van de begroting 2021; 

Gehoord raadslid Van Heuverswyn die een huidige stand van zaken vraagt wat 
betreft het aantal hybride of elektrische wagens in het voertuigenpark, uitgedrukt in procent; 

Gehoord de toelichting van de korpschef en volgende correcte cijfers: de 
politiezone beschikt over 25 voertuigen (de 2 moto’s niet meegerekend), waarvan 8 hybride-

voertuigen, nl. 5 CNG-benzine en 3 elektrisch-benzine; 

Gehoord de toekomstvisie / intentie naar de toekomst toe wat betreft de 
aanschaf van ‘groene’ voertuigen; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het verhogen van het geraamde bedrag 
voor het plaatsen van drie laadpalen van € 25.000 (incl. btw en zoals beslist in de 

politieraad van 15/03/2021) met € 7.000 (incl. btw); 

Artikel 2: de laadpalen zullen geplaatst worden volgens de kaderovereenkomsten WETT-O-
PC-20-21-011 - versie 3 voor € 19.680,19 (incl. btw – omgeving politiehuis) en WETT-O-
PC-20-21-013 – versie 3 voor € 12.204,58 (incl. btw – parking Zuiderdijk), afgesloten 
tussen de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen en FLUVIUS System Operator CV; 

Artikel 3: 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 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/724-06 van de begroting 2021; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige en aan 
FLUVIUS System Operator CV; 

 
 
 

15. Principebeslissing tot aankoop van bodycams 



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 de politieraadsbeslissing van 9 maart 2020 waarin de principebeslissing 
tot aankoop van 12 bodycams werd goedgekeurd; 

Overwegende dat het gebruik van bodycams goed is ingeburgerd en er een 
bijkomende behoefte is tot aankoop van 8 bodycams; 

Overwegende dat deze toestellen kunnen aangekocht worden via 
raamcontract LPA/2017/295; 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van 8 bodycams wordt 
geraamd op € 11.000 (incl. btw); 

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

2021; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn over ‘de juridische waarde’ 
van een bodycam en gehoord de toelichting van de korpschef; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van 8 bodycams voor een 
totaal geraamd bedrag van € 11.000 (incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht volgens 
raamcontract LPA/2017/295; 

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; 

 
16. Principebeslissing tot aankoop van 2 elektrische fietsen   

 

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 momenteel beschikt over 10 elektrische 

fietsen die verdeeld zijn over de drie sites (5 in Wetteren, 3 in Laarne en 2 in Wichelen) en dat 
deze fietsen vooral gebruikt worden door de wijkinspecteurs; 

Overwegende dat er een bijkomende behoefte is aan 2 elektrische fietsen, nl. 
1 elektrische damesfiets en 1 elektrische herenfiets, respectievelijk voor de wijkdienst Wichelen 
en wijkdienst Laarne; 



Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van 2 elektrische fietsen 

geraamd wordt op € 6.000 (incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-51 van de begroting 
2021; 

Gelet op het feit dat deze aankoop kan uitgevoerd worden volgens artikel 92 
van de Wet op de overheidsopdrachten via aanvaarde factuur; 

  Gehoord de tussenkomst van raadslid Bracke die het belang benadrukt van de 

zichtbaarheid op het terrein van de wijkinspecteur en die zijn persoonlijke mening ter zake 
geeft; 

Gehoord de repliek van de korpschef die het eens is met het belang van de 
zichtbaarheid op het terrein, het beleid ter zake toelicht en een positieve evolutie ziet; 

Gehoord de tussenkomst van raadslid Gorré die pleit voor een verdere goede 
opvolging; 

Gehoord het idee van de voorzitter om ‘zitdagen’ voor wijkinspecteurs te 
organiseren, en de toelichting van de korpschef dat het idee om de wijkinspecteur dichter bij 
de bevolking te brengen, al langer leeft maar dat enerzijds corona ter zake roet in het eten 
gooide en dat het anderzijds niet evident is om zitdagen op een andere locatie in te richten, 
rekening houdend met verschillende normen qua veiligheid; Het voorstel is ons genegen maar 

de praktische organisatie dient bekeken te worden, aldus de korpschef; 

Gehoord raadslid Matthys die de discussie bijtreedt en stelt dat in de gemeente 
Laarne regelmatig gebruik gemaakt wordt van de elektrische fietsen; 

Gehoord raadslid De Geyter die vraagt om deze wijkantennes daadwerkelijk 
op te zetten in de tweede helft van de legislatuur en ook dankt om hieraan gevolg te geven;  

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van 2 elektrische fietsen 
voor een totaal geraamd bedrag van €  6.000 (incl. btw); 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-51 van de begroting 2021; 

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

 

17. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze van bestek 03-2021/RR&S: 
samenwerking met een bestaande organisatie voor de detachering van 2 FTE 
drugpreventiewerker ten behoeve van de politiezones Wetteren/Laarne/Wichelen en 
Regio Rhode en Schelde (vernieuwing) via openbare procedure 

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 contract met vzw DE KIEM ten einde loopt op 1 januari 
2022; 

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



Overwegende dat vanaf 2022 via de gemeentelijke dotaties, verder budget zal 

voorzien worden op de begroting van de politie; 

Overwegende dat de politiezone een overheidsopdracht wil uitschrijven i.s.m. 
de politiezone Regio Rhode en Schelde voor een samenwerking met een bestaande 
organisatie voor de detachering van 2 FTE drugpreventiemedewerker ten behoeve van de 
politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen en Regio Rhode en Schelde (vernieuwing) via 
openbare procedure zoals beschreven in het lastenboek nr. 03-2021/RR&S; 

Overwegende dat de totale kosten voor deze opdracht (loon- en 
werkingskosten 1 FTE) voor de duur van vier jaar geraamd worden op € 355.000 (incl. btw); 

Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden op artikel 
330/124-06 van de begroting 2022 en van de volgende dienstjaren;  

Gelet op het lastenboek nr. 03-2021/RR&S; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn over de aanpak van drugs- 

en alcoholcontroles en gehoord de toelichting ter zake van de korpschef; 

Gehoord de vragen van raadslid Matthys over o.a. een gedoogbeleid inzake 
softdrugs en de verdeelpunten van dealers; 

Gehoord de uiteenzetting van de korpschef over de aanpak inzake drugs, het 
belang van preventie ter zake; 

Gehoord de vraag van raadslid Carré over het geraamde bedrag van € 
355.000, gespreid over vier jaar, voor de detachering van 1 FTE drugpreventiemedewerker en 
gehoord het antwoord van de korpschef; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn of de voorgeleide dealers (13 
in 2021) lokaal uit onze politiezone of van elders komen en of het gaat om het oprollen van 
een netwerk of om individuele casussen en gehoord de repliek van de korpschef hierover; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring aan de lastvoorwaarden en gunningswijze 
zoals bepaald in het lastenboek 03-2021/RR&S: dossier tot het aangaan van een 
samenwerking met een bestaande organisatie voor de detachering van 2 FTE 
drugpreventiemedewerker ten behoeve van de politiezone Wetteren – Laarne – 

Wichelen en Regio Rhode en Schelde (vernieuwing) via openbare procedure; 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen op basis van het lastenboek nr. 
03-2021/RR&S, bijgevoegd bij dit besluit; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/124-06 van de begroting 2022 en volgende 
dienstjaren; 

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

 
18. Principebeslissing tot aanpassen budgetplan informatica 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 budgetplan 2021 voor informatica, zoals goedgekeurd in de 

politieraad van 30/11/2020; 

Overwegende dat bepaalde aankopen uit dit goedgekeurd informaticaplan 
al verwezenlijkt werden voor een totaal bedrag van € 66.453,67 waardoor er nog € 47.216,33 
krediet aanwezig ter zake; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om het resterend budget te heroriënteren 
naar andere aankopen dan initieel voorzien; 

Gelet op het voorstel en de argumentatie van de dienst HRM, Logistiek en Beleid 
ter zake waarin men o.a. stelt dat het bedrag voor telefonie verlaagd wordt en er prioriteit 
gegeven wordt aan o.a. een update software camera’s in het politiehuis, een uitbreiding van 
de NAS-server, aankoop van nieuwe laptops en het verhogen van het bedrag voor een drone-
videotransmissie-platform; 

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

2021 (het initieel goedgekeurd bedrag voor informatica 2021 wijzigt niet); 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het heroriënteren van de kredieten / 
aankopen binnen het goedgekeurd informaticaplan 2021 voor een resterend 
krediet van € 47.216,33 (incl. btw), zoals opgenomen in de bijgevoegde, 

gedetailleerde lijst; 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/742-53 van de begroting 2021; 

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

 
19. Principebeslissing tot aankoop van een lichtkrant  

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 bestaande lichtkranten (2) van de politie vaak wordt 
ingezet; 

Overwegende dat de eerste lichtkrant werd aangekocht in 2007 en de tweede 

in 2018; 

Overwegende dat de oudste lichtkrant aan vervanging toe is en bij defect niet 
meer zal hersteld worden waardoor de politiezone voorstelt om een nieuwe, eenvormige 
lichtkrant aan te kopen; 

Overwegende dat deze aankoop ten goede komt aan een vlotte 

communicatie van bepaalde boodschappen; 

Overwegende dat de kosten voor een lichtkrant worden geraamd op € 36.299 
(incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/744-51 van de begroting 
2021; 



Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een lichtkrant voor 
een totaal geraamd bedrag van € 36.299 (incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht volgens 
artikel 92 – Wet op de overheidsopdrachten, via aanvaarde factuur; 

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; 

 
20. Principebeslissing tot aankoop voor meubilair voor wijkpost Wichelen 

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 extra wijkinspecteur de wijkpost Wichelen zal versterken 
vanaf 01/10/2021 en er bijgevolg nood is aan bijkomend meubilair; 

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op twee – in de hoogte 
verstelbare – bureaus en twee ladenblokken; 

Overwegende dat deze aankoop geraamd wordt op € 2.400 (incl. btw); 

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

2021; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van bijkomend meubilair 
voor de wijkpost Wichelen (2 bureaus en twee ladenblokken) voor een totaal 
geraamd bedrag van €  2.400 (incl. btw); 

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

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

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

Raadslid Albert De Geyter verlaat de zitting. 
 
21. Vraag raadslid M. Gorré - vereenvoudigde aangifte seksuele intimidatie 

Gelet op de vraag van raadslid M. Gorré in de politieraad van 21 juni 2021, over 

een vereenvoudigde aangifte bij seksuele intimidatie; 

Gehoord de toelichting van de korpschef ter zake; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van een stand van zaken betreffende de ‘aangifte van 
seksuele intimidatie’; 

Artikel 2: de korpschef stelt dat de beslissing om ‘seksuele misdrijven’ online te kunnen 
aangeven, dient genomen te worden op het niveau van de Federale Politie, die 
onze lokale websites ondersteunt. De discussie wordt gevoerd op het niveau van de 
minister van Binnenlandse Zaken en het centrum voor de gelijkheid van mannen en 



vrouwen. Men zoekt een systeem om de aangifte te faciliteren en men voert de 

discussie om dit ook online aan te bieden. 

 Wij hebben via ons systeem ‘APPOINT’ een platform geïntegreerd in onze website 
waarbij men een afspraak kan maken in het politiehuis of in onze wijkposten. 

 Tot in de maand juni 2021, was een van de opties ‘seksuele misdrijven’ zonder 
verdere uitleg. 

 Ondertussen is ons systeem aangepast: als men kiest voor deze optie, krijgt men 

verschillende mogelijkheden zoals ‘verkrachting en aanranding’ of ‘andere seksuele 
misdrijven’ 

 Bij de keuzemogelijkheid ‘verkrachting en aanranding’, krijgt men ook de mogelijke 
doorverwijzing naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld waar een multidisciplinair 
team beschikbaar is. 

 Voor de praktische aangifte worden dan verdere tips aangereikt (o.a. welke 

documenten zijn nodig,..). 

 We zijn van plan om deze aanpak te communiceren via de gemeentelijke 
infobladen met als doel de aangifte van dergelijke feiten te promoten (via sociale 
media, onze website en de gemeentelijke infobladen) en om drempelverlagend te 
werken. Op die manier maken we het initiatief ook kenbaar voor een groter publiek. 

 De korpschef besluit dat hij dit thema ook meeneemt naar verschillende fora van 
korpschefs waarin hij een aanbeveling ter zake zal doen. 

 Mevrouw Gorré dankt de korpschef omdat hij haar vraag ernstig genomen heeft en 
hij hieraan gevolg heeft gegeven. Dit is een stap in de goede richting. Ze wenst hem 
hierbij proficiat ook andere raadsleden sluiten hierbij aan. 

 

  Vragen en opmerkingen 

Aanhoudende geluidsoverlast inzake ‘knalpotterreur’ 
 
Raadslid Tondeleir krijgt meldingen van aanhoudende geluidsoverlast van  ‘knalpotterreur’ en 
de te luide muziek van ‘boomcars’ (wagens met zware geluidsinstallaties en te hoog volume). 
Het gaat om asociaal rijgedrag. 

Een aantal steden en gemeenten overwegen maatregelen om deze problematiek aan te 
pakken zoals een bestuurlijke inbeslagname van het voertuig voor 72 uur, waarbij de takel- en 
bewaarkosten verhaald worden op de overtreder. Dit zou een afschrikeffect kunnen hebben, 
aldus raadslid Tondeleir. 
Hij vervolgt zijn betoog en vraagt of deze piste als inspiratie kan dienen in onze PZ. 
De korpschef stelt dat dit fenomeen niet echt nieuw is en dat veel mensen zich hieraan storen. 

In het voorjaar was er een aantal keer overlast van ‘getunede’ voertuigen die de parking van 
het FRUNPARK terroriseerden. Onze politiezone voerde een aantal gerichte acties. Hierbij ging 
men na of de voertuigen conform waren en onze milieutoezichthouder deed de nodige 
geluidsmetingen. De opgestelde pv’s werden overgemaakt aan het parket. 
Er was onmiddellijk een ontradend effect: de ‘getunede’ voertuigen bleven weg van het 

FRUNPARK. De korpschef voegt hieraan toe dat we niet tegen deze voertuigen zijn. In het 
verleden waren er evenementen met ‘getunede’ wagens die quasi geen problemen 
veroorzaakten. Maar we volgen dit op. 
Een personeelslid van de cel verkeer specialiseert zich in de materie over ‘tunen’ en 
‘knalpotterreur’. Ook iemand van het Argusteam heeft interesse voor dit onderwerp. 
We zoeken samenwerkingsverbanden met de Federale Politie. Binnenkort zullen we een 

gezamenlijke actie coördineren, aldus de korpschef. 
Raadslid Tondeleir besluit dat hij het vooral heeft over ‘asociaal rijgedrag van individuen’ die 
ondraaglijk luide muziek produceren. Hij hoopt dat het gaat om enkelingen maar stelt dat dit 
een serieuze invloed heeft op de nachtrust en het welbevinden van heel wat mensen. 
De korpschef heeft aandacht voor deze problematiek. 



 

Stand van zaken – gebruik defibrilatoren 
Raadslid Van Imschoot vermeldt dat de politiezone eerder drie defibrilatoren aankocht.  
Eén toestel hangt aan de muur aan de buitenkant van het politiehuis. Twee toestellen zijn 
beschikbaar in de interventievoertuigen. 
Raadslid Van Imschoot vraagt hoe dikwijls deze toestellen al gebruikt werden en of het 
personeel ermee kan werken. Is er nog een opfrissingsmoment voorzien wat betreft opleiding 

ter zake? 
De korpschef veronderstelt dat de toestellen nog niet gebruikt werden maar hij zal dit 
navragen aan de diensten die op het terrein tussenkomen. 
Een opleiding werd gegeven aan alle personeelsleden. 
Een opfrissing EHBO is voorzien vanaf 2022 via een module ‘g-learning’. Dit betekent dat onze 
mensen via een ‘game’ de kneepjes onder de knie krijgen. Het kan gaan om EHBO, 

ergonomie, brandveiligheid of psychosociaal welzijn.  
 
Brandweerreglement / algemeen politiereglement 
Raadslid Van Imschoot verwijst naar een recente commissievergadering over o.a. 
‘brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen’. 

Hij vraagt of er tegenstrijdigheden zijn met het algemeen politiereglement en vraagt een 
praktische aanpak. Hij stelt zich de vraag of er iets voorzien is wat betreft handhaving i.v.m. de 
nieuwe wetgeving. 
Het algemeen politiereglement werd herzien in 2020. Hiervoor werden ambtelijke werkgroepen 
samengesteld. Het werk werd afgerond in april 2021 en de gemeenteraden stemden het 
algemeen politiereglement dat in voege ging op 01 mei 2021. 

Er werd toen gevraagd aan de brandweerzone om het nieuw brandweerreglement voor te 
stellen in dezelfde beweging maar dit was niet tijdig klaar. 
Het voorstel bestaat erin om het nieuwe brandweerreglement vanaf 01/01/2022 in voege te 
laten gaan en als bijlage toe te voegen aan het algemeen politiereglement. 
Dit impliceert niet veel aanpassingen aan het algemeen politiereglement: slechts een vijftal 
‘technische’ artikels dienen gewijzigd te worden. Er zal verwezen worden naar het 

brandweerreglement als bijlage. 
De korpschef veronderstelt dat een verantwoordelijke van de brandweer zal uitgenodigd 
worden naar de respectievelijke gemeenteraden. De politie heeft ter zake weinig in te 
brengen, aldus de korpschef. 
 
De bevoegdheden van de wijkinspecteur 
Raadslid Gorré vraagt of het ook tot de taak / bevoegdheid van de wijkinspecteur behoort 
om meldingen te maken van bv. onveilige situaties (bv. een aanhangwagen die blijft staan,..) 
en of de wijkinspecteur deze zaken ook kan verbaliseren. 
De korpschef antwoordt bevestigend: een wijkinspecteur heeft de volledige bevoegdheid 
voor alle politietaken. Niettemin heeft hij wel een andere insteek dan een lid van bv. de 

interventiedienst. 
Maar de wijkinspecteur mag niet de enige informatiebron zijn. Ook de bevolking kan onveilige 
situaties of andere meldingen maken via een mail naar ons algemeen mailadres of via onze 
politie-app. We raden dit ten zeerste aan. Op dergelijke meldingen, krijgt men eerst een 
antwoord dat de mail goed werd ontvangen, de informatie stroomt door naar de juiste dienst 
en achteraf krijgt men feedback. 

Alle ‘oren’ en ‘ogen’ zijn welkom! 
 
Geluidsoverlast vaste instellingen 
Raadslid Van Heuverswyn refereert naar geluidsoverlast van ‘vaste instellingen’ na 22 uur ’s 
avonds, waarvan de voorbeelden gekend zijn. 
Hij verneemt dat, als men de politie contacteert, er niet altijd iemand beschikbaar is om 

metingen te doen binnen de 2 uur of dat men niet kan langskomen omdat er andere prioritaire 
opdrachten zijn. Bovendien verneemt hij dat er verschillende metingen dienen te gebeuren 
vooraleer de politie tot actie kan overgaan. Raadslid Van Heuverswyn vraagt of dit verhaal 
van de burger klopt. 



De korpschef legt uit: 

Wij beschikken over een geijkte sonometer. Dit is een vrij complex toestel dat enkel bediend 
wordt door onze milieutoezichthouder (een burgerpersoneelslid). 
Als er meldingen zijn van bepaalde locaties met veel geluidsoverlast, wordt een dossier 
opgebouwd en zal de milieutoezichthouder af en toe controles uitvoeren. Soms stelt hij 
inderdaad een probleem vast maar soms blijft het geluid binnen de wettelijke normen maar 
wordt dit toch als storend ervaren. In dat laatste geval pogen we tot bemiddeling over te 

gaan. 
De milieutoezichthouder kan ook ’s nachts ingezet worden (dit gebeurde bv. enkele jaren 
geleden op Wetteren kermis) maar hij is niet 24/7 terugroepbaar. We plannen de controles in 
de tijd. 
Het kan kloppen dat een aantal dossiers niet afgewerkt raakt. Dit is niet uitgesloten. 
Wie belt via 101, kan de melding krijgen dat de interventieploeg niet onmiddellijk beschikbaar 

is. Als men een klacht heeft in dergelijk dossier, kan dit ook via de wijkinspecteur besproken 
worden of men kan via ons algemeen mailadres details over de geluidsoverlast melden. 
Als de nachtploeg ter plaatse kan gaan, zal men proberen om de bron van het lawaai weg 
te nemen maar kan men geen metingen doen. 
Het is belangrijk om dossier per dossier te bekijken en na te gaan wat de mogelijkheden zijn in 

die specifieke zaak, aldus de korpschef. 
De voorzitter verwijst naar het beleid bij fuiven (de evenementencel geeft goedkeuring en er 
is een decibelmeter beschikbaar aan de discobar zodat het geluidsniveau zichtbaar is). Dit 
gaat echter wel om eenmalige evenementen en niet om vaste instellingen. 
Burgemeester Taylor vermeldt dat ook de gemeente Wichelen met deze problematiek te 
maken kreeg en dit als volgt oploste: 

De gemeente kocht zelf een geijkt geluidstoestel aan. 
Dit toestel dient reglementair te worden aangebracht door de milieuambtenaar en werkt drie 
dagen autonoom. Het geeft de nodige info online door en vanop afstand. Het apparaat is 
dus verplaatsbaar en geijkt om overtredingen vast te stellen. Met die gegevens kunnen 
bevoegde personen een pv opstellen. Dit kan dan zowel door de politie als door de drie 
milieuambtenaren van onze respectievelijke gemeenten. 

 

GEHEIME ZITTING 

 
Gedaan in zitting, datum als hierboven 
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