
Provincie Politiezone 
Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 
 

POLITIERAAD VAN 29 NOVEMBER 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, Marianne Matthys, 
Piet Baetens, Roger Van De Weghe, Vincent De Wilde, Anja Missotten, 
David Van Malderen, Rosa Van den Abeele, Evi Rasschaert, 
raadsleden; 

Gerritjan Maes, korpschef; 
Brigitte De Moor, secretaris 

  
Verontschuldigd: Kenneth Taylor, burgemeester verontschuldigd voor punten 1, 2; 

Walter Govaert, raadslid; 

Piet Baetens, raadslid verontschuldigd voor punten 1, 2; 
Vincent De Wilde, raadslid verontschuldigd voor punten 1, 2 

 
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. Aanstelling en eedaflegging van Evi Rasschaert, opvolger als titelvoerend lid van de 

politieraad in vervanging van raadslid Björn Carré 

Gelet op het ontslag van Björn Carré 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 
Luc Van Leuven effectief verkozen werd verklaard als opvolger van de politieraad ter 
vervanging van Björn Carré; 

Gelet op het feit dat Luc Van Leuven verzaakt aan zijn functie van opvolger , 
zoals vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van Wichelen d.d. 15 september 2021; 

Gelet op het goedgekeurde gemeenteraadsbesluit van Wichelen van 15 
september 2021 waarin Evi Rasschaert effectief verkozen werd verklaard als opvolger van de 
politieraad ter vervanging van Björn Carré; 

Gelet op het goedgekeurde besluit en geldigverklaring van de bestendige 
deputatie d.d. 21/10/2021; 

Gelet op het feit dat Evi Rasschaert 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:  

Artikel 1: de geloofsbrieven van Evi Rasschaert  worden goedgekeurd. Zij wordt uitgenodigd 
om de grondwettelijke eed af te leggen. Evi Rasschaert 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 2: voornoemde Evi Rasschaert wordt als politieraadslid aangesteld en neemt verder deel 
aan de beraadslagingen van de politieraad. Zij zal het mandaat van haar 

voorganger Björn Carré beëindigen; 

Artikel 3: afschrift van deze beslissing zal aan de bevoegde overheden worden overgemaakt; 

Bijlage: ondertekende akte van eedaflegging. 
 

Burgemeester Taylor en raadsleden Piet Baetens en Vincent De Wilde vervoegen de zitting. 

 
3. Goedkeuren begroting 2022 

Gelet op het K.B. van 5 september 2011 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de lokale politie (ARPC) dat de begrotings-, de financiële en de 
boekhoudkundige voorschriften van de politiezone bepaalt, evenals de nadere regels voor de 
uitvoering van de taken van de bijzondere rekenplichtige, dit in uitvoering van artikel 34 van 

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

Gelet op het ontwerp van de begroting 2022, bijgevoegd bij dit besluit; 

Gelet op het kohier van toelichting bij de begroting 2022; 

Gelet op het gunstig advies van de begrotingscommissie d.d. 9/11/2021; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

Gehoord de toelichting gegeven door de bijzondere rekenplichtige; 

Gehoord de vragen van raadslid Bracke over ‘het geraamd bedrag aan 
overuren 2022’ en ‘de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties’ en aansluitend de repliek 
van de bijzondere rekenplichtige en de toelichting van burgemeester Taylor over de 
berekeningswijze van de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties; 

  Gehoord de bijzondere rekenplichtige die stelt een gedetailleerd overzicht te 
zullen opmaken wat betreft het begrotingskrediet ‘overuren’ en dit te zullen overmaken aan 
de politiesecretaris die de info op haar beurt via mail zal doorsturen aan alle politieraadsleden; 

  Gehoord de vragen van raadslid Van Imschoot over de interpretatie van de 
begrippen ‘boekhoudkundige verdeling en krediet 2022’ en over ‘het ruime verschil aan 

uitgaven en gemeentelijke dotaties’ en gehoord het antwoord van de bijzondere 
rekenplichtige; 

  Gehoord de vraag van raadslid Herman Strobbe over het percentage aan 
personeelskost in de begroting 2022 versus de evolutie van de gemeentelijke dotaties op 
termijn en gehoord de toelichting ter zake van de bijzondere rekenplichtige; 



Besluit: met 18 JA-stemmen en 1 onthouding 

 
Artikel 1: De begroting van de PZ Wetteren – Laarne – Wichelen voor het dienstjaar 2022 

wordt als volgt goedgekeurd: 

 
Gewone dienst: 

Gewone ontvangsten  

Prestaties 25.000 

Overdrachten 10.090.903 

Schuld 54.332 

Totaal: 10.170.235 

Gewone uitgaven  

Personeel 9.822.802 

Werkingskosten 1.374.959 

Overdrachten 46.000 

Schuld 130.000 

Overboekingen 427.480 

Totaal: 11.801.241 

Begrotingsresultaat -1.631.006 

 
Buitengewone dienst: 
 

Investeringsuitgaven 

 

art. 330/724-60 (verbouwingen e.a.) 700.000 

art. 330/733-60 (erelonen, plannen 

aanleg) 

120.000 

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

art. 330/742-53 (aankoop 

informaticamateriaal) 

151.980 

art. 330/743-51 (aankoop fietsen en 

motorfietsen) 

9.500 

art. 330/743-98 (aankoop speciale 

voertuigen) 

220.000 

art. 330/744-51 (aankoop 

exploitatiemateriaal) 

185.500 

 
Belangrijkste dotaties aan de politiezone: 
 

Federale (basis)toelage 2.175.000 

Bijkomende federale basistoelage 214.610 



Federale sociale toelage I 537.647 

Federale sociale toelage II 129.195 

Fed. Toel. Uitr. Handh. Openbare Orde 0 

Toelage verkeersveiligheidsfonds 510.897 

Dotatie gemeente Wetteren (58,68 %) 3.786.945 

Dotatie gemeente Laarne (21,68 %) 1.399.131 

Dotatie gemeente Wichelen (19,64 %) 1.267.478 

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

 Tabel met algemene inlichtingen 

 Overzichtstabel gewone dienst 

 Overzichtstabel buitengewone dienst 

 Kohier van toelichting bij de begroting 2022 

 Tabel van de schuld 

 Verslag van de begrotingscommissie 

 Personeelstabellen 

Artikel 3: De aldus vastgelegde begroting 2022 zal, overeenkomstig artikel 242 van de nieuwe 

gemeentewet, ter inzage van de bevolking worden neergelegd gedurende tien 
dagen waarna het volledig dossier zal worden toegezonden aan de gouverneur 
van de provincie. 

 
4. Goedkeuren personeelsbehoeftenplan (incl. bijhorende 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 20 september 2021 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 en waarin de huidige wijzigingen 

met een verticale lijn werden aangeduid; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om de personeelsformatie uit te 
breiden met:  
◊ 1  hoofdinspecteur sociale cel met gespecialiseerd karakter gerechtelijke politie 



◊ 3 inspecteurs sociale cel met gespecialiseerd karakter gerechtelijke politie; 

 
Gelet op het feit dat voor deze betrekkingen een nieuw functieprofiel werd 

opgemaakt; 

Gelet op het feit dat deze functieprofielen worden toegevoegd aan het 
personeelsbehoeftenplan met name: ‘inspecteur sociale cel’ en ‘hoofdinspecteur sociale cel’, 
incl. de competentieroosters; 

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 16/11/2021 waarin de aanpassingen aan de 
personeelsformatie werden voorgelegd; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn wat betreft de aanzet tot de 
voorgestelde wijziging in het personeelsbehoeftenplan en gehoord de toelichting gegeven 

door de korpschef; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Imschoot over het aantal manschappen 
in de sociale cel en gehoord de verduidelijking gegeven door de korpschef; 

Gehoord de vraag van raadslid Matthys over het huidig aantal aan 
personeelsleden, het aantal langdurig zieken, huidige afwezigheden door ziekte en nakende 

pensioneringen en personen op NAVAP in 2022 en gehoord het bondig overzicht in tabelvorm 
ter zake gegeven door de korpschef en de verdere verduidelijkingen die hij geeft over de 
algemeen gebrekkige instroom aan kandidaten bij de volledige geïntegreerde politie en de 
pogingen om ons korps zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor nieuwe rekruten; 

Gehoord aansluitend raadslid Van Heuverswyn die vraagt naar een stand van 
zaken over de diversiteit in het korps en het antwoord van de korpschef dat, waar mogelijk, 

meer gedetailleerde cijfers zullen overgemaakt worden aan de politieraadsleden; 

Gehoord raadslid Bracke die een discussie opent over ‘diversiteit binnen het 
korps’ en gehoord de reacties van de voorzitter, de korpschef en burgemeester Taylor en 
raadslid Van Heuverswyn ter zake; 

Gehoord de vraag van raadslid Matthys om bij wijzigingen aan het 
personeelsbehoeftenplan , steeds het actuele personeelsbestand mee te geven en gehoord 

de voorzitter die stelt deze suggestie te zullen meenemen in de toekomst; 

Besluit: met 18 jA-stemmen en 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 

 20 hoofdinspecteurs van politie 

 1 hoofdinspecteur bijzondere specialisatie ICT 

 1 hoofdinspecteur of basiskader Functioneel Beheerder (dubbele functie) 

 73 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 voor  worden goedgekeurd; 

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

 
5. Goedkeuren interzonaal samenwerkingsprotocol 'FOCUS' - PZ Antwerpen 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en latere wijzigingen; 

Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 

Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op 
defensie- en veiligheidsgebied; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

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

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten in het 

bijzonder artikel 42 § 1 4° b); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten – klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten – klassieke sectoren; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 25 februari 2019 houdende het vastleggen 

van de bedragen inzake financiële delegatie; 

Gelet op het feit dat met de ingebruikname van het FOCUS@gpi-platform vanaf 
2019, het startsein werd gegeven voor het gebruik van politietoepassingen vanop mobile 
devices (smartphone en tablets); 

Overwegende dat de politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen sinds juli 2020 

gebruik maakt van FOCUS@gpi; 

Overwegende dat het FOCUS@gpi-platform een afgeslankte versie betreft van 
het FOCUS-platform dat ontwikkeld werd door ICT PZ Antwerpen via eigen middelen; 



Overwegende dat PZ Antwerpen hierbij op vraag van DRG/DRi (de federale ICT 

regulator die eveneens de lokale zones bedient), via federale middelen opgetreden is als 
maakorganisatie en FOCUS@gpi heeft uitgewerkt; dat dit budgettair werd geregeld via een 
basisconvenant en een financieel protocol dat in december 2018 werd afgesloten tussen PZ 
Antwerpen en DGR/ DRi; 

Overwegende dat er voor apps eigen aan de lokale of eigen aan de federale 
politie, er blijkbaar voor de komende jaren geen federale middelen vrijgemaakt worden; 

Overwegende dat deze momenteel gereserveerd zijn voor het in stand houden 
en de opwaardering van de bestaande apps of voor nieuwe, nationaal dekkende apps; 

Overwegende dat de ‘digitale woonstcontrole’ momenteel een van de 
behoeften is, eigen aan de lokale politie; 

Overwegende dat in Vlaanderen vanaf eind 2018 via Remmicom, Cipal 
Schaubroek en CEVI, een  dergelijk webbased toepassing werd aangeboden, dat deze 

commerciële toepassingen echter niet geïntegreerd zijn met de bestaande 
politietoepassingen, dat er vanuit de politiediensten opmerkingen over de 
toegangsbeveiliging waren; 

Overwegende dat in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest (qua ICT 
bediend door CIVADIS), aan de steden en gemeenten nog geen dergelijke toepassing 

aangeboden werd; 

Overwegende dat vanaf april 2019 vanuit PZ LaMa contact werd gezocht met 
de ICT-afdeling PZ Antwerpen teneinde de ‘digitale woonstcontrole’ onder FOUS@gpi en 
geïntegreerd met de bestaande politiedatabanken en toepassingen, ter beschikking te 
stellen; 

Overwegende dat vanaf september 2019 in samenwerking met de Vaste 

Commissie van de Lokale Politiediensten (VCLP) een stuurgroep werd opgericht bestaande uit 
Vlaamse, Waalse en Brusselse zones aangevuld met ICT PZ Antwerpen, teneinde via 
autofinanciering, een dergelijke app te ontwikkelen, dat de app de naam WOCODO 
(woonstcontrole – controle domicile) kreeg; 

Overwegende dat met WOCODO de bestaande commerciële toepassingen 
zoals burger@verhuizen overbodig zullen worden; 

Overwegende dat Politie voor haar eigen WOCODO-app zorgt (en financiert); 

Overwegende dat de commerciële partners voor een verbindings-API 
(application program interface) tussen WOCODO en de eigen toepassing in gebruik bij de 
bevolkingsdiensten (uitbreiding bestaand contract van de gemeenten) zorgen; 

Overwegende dat voor deze eerste interzonale samenwerking met de ICT PZ 
Antwerpen, in de context van FOCUS, een nieuw financieringsprotocol diende opgesteld, 

gebaseerd op het bestaande convenant en samenwerkingsprotocol tussen DGR/DRi en PZ 
Antwerpen; 

Overwegende dat dit interzonaal samenwerkingsprotocol (cfr infra), ontstaan 
door het WOCODO initiatief, dermate werd opgesteld dat voor de toekomst dergelijke nieuwe 
initiatieven eveneens gedekt worden: dat de binnen PZ Antwerpen in gebruik zijnde 

bestaande FOCUS-apps, eveneens kunnen aangeschaft worden door overige zones en onder 
het FOCUS@gpi platform gebruikt; 

Overwegende dat de ingang van de applicatie ‘WOCODO’ voorzien is op 1 
januari 2022; 

Overwegende dat PZ Antwerpen een kostprijs voor de WOCODO-app, conform 
dit interzonaal samenwerkingsprotocol PZ Antwerpen aanrekent als volgt: 

- een eenmalige investeringskost van 2.325 euro (excl. btw); 

- een jaarlijkse kost van 163 euro (excl. btw) voor het onderhoud; 



Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/123-13 (aankoop en 

onderhoud) van de begroting 2021 en zullen voorzien worden in de volgende dienstjaren; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn of de app ‘WOCODO’ ook 
toelaat een stand van zaken na te gaan van personen van ons grondgebied die een 
eigendom bezitten in het buitenland en/of de gemeente ev. over dergelijke tool beschikt en 
gehoord de toelichting van de korpschef en de voorzitter en gehoord de bijkomende info 
gegeven door raadslid Matthys; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de politieraad verleent goedkeuring aan: 

- het convenant van 19/12/2017 

- het bijhorend financieel protocol van 8/12/2018 

- het interzonaal samenwerkingsprotocol PZ Antwerpen van 29/06/2020 zowel voor 

deze als voor toekomstige applicaties,  

deze documenten worden hierbij gevoegd als geïntegreerde bijlage; 

Artikel 2: de politieraad machtigt het politiecollege om de aankoop van de WOCODO-app 
te gunnen, alsook de jaarlijkse kost, conform dit interzonaal samenwerkingsprotocol 
PZ Antwerpen - aan PZ Antwerpen – Oudaan 5, 2000 Antwerpen tegen een 

eenmalige investeringskost van 2325 euro (excl. btw) en een jaarlijkse 
onderhoudskost van 163 euro (excl. btw); 

Artikel 3: de politieraad machtigt het politiecollege om de aankoop van overige apps (met 
betrekking tot het vermelde samenwerkingsprotocol) te gunnen; 

Artikel 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/123-13 (aankoop en onderhoud) van de 
begroting 2021; De nodige kredieten zullen ter zake voorzien worden in volgende 

dienstjaren; 

Artikel 5: afschrift van dit besluit over te maken aan de bijzondere rekenplichtige van de 
politiezone Wetteren – Laarne - Wichelen en aan de bevoegde diensten van de PZ 
Antwerpen; 

 
6. Principebeslissing tot aankoop van een elektrisch 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; 

Gelet op het feit dat twee bestaande voertuigen dateren van 2011, nl. een VW 
Jetta Diesel en een VW Polo Benzine en aan vervanging toe zijn; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om 1 voertuig te vervangen door 
een recenter hybride voertuig waarover de politiezone reeds beschikt nl. een AUDI A4 Avant 
Benzine / CNG en om bijkomend een elektrisch, anoniem politievoertuig aan te kopen; 

Overwegende dat gekozen wordt voor de aankoop van een elektrisch voertuig 
vanuit onze beleidsfilosofie en gelet op de huidige klimaatinspanningen die aan onze 
overheden gevraagd worden; 



Overwegende dat de aankoop van een degelijk uitgerust elektrisch voertuig 

met een behoorlijk rijbereik (min. 450 km) kan gebeuren via een dienstverlening in 
raamcontract dat aangeboden wordt door ‘INTEGRATOR’ van PZ Antwerpen en waarop alle 
politiezones kunnen intekenen; 

Overwegende dat de PZ Wetteren – Laarne - Wichelen een contract voor deze 
dienstverlening heeft afgesloten; 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van dergelijk voertuig wordt 

geraamd op € 70.000  (incl. btw en incl. ombouw) en voor een herstellingscontract wordt 
geraamd op € 8.500 (incl. btw);  

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

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn over het aantal laadpalen 
voor het korps (zowel in Wetteren, Laarne als Wichelen) en gehoord de antwoorden van de 

korpschef en van burgemeester Taylor; 

Gehoord de vragen van raadslid Van Imschoot over de vervanging van 1 
politievoertuig, over de inhoud van het herstellingscontract waarbij hij benadrukt dat het 
belangrijk is om de garantieduur van de batterij na te gaan en zijn vraag over het aantal 
zonnepanelen in het politiehuis en gehoord de antwoorden gegeven door de korpschef; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een elektrisch, 
anoniem dienstvoertuig via een dienstverlening in raamcontract van PZ Antwerpen, 
genaamd ‘INTEGRATOR’ voor een totaal geraamd bedrag van € 70.000  (incl. btw 
en incl. ombouw), 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 het 
vermelde raamcontract; 

Artikel 3: deze uitgaven te betalen op artikel 330/743-98 (aankoop) van de begroting 2022 
(grotendeels via een overgedragen krediet 2021 via T-formulier) en op artikel 
330/127-06 (onderhoudscontract) van de volgende dienstjaren; 

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

 
7. Goedkeuren informaticaplan 2022 

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

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

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

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

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

Gelet op het gemotiveerd en gedetailleerd afschrijvings- en budgetplan 2022 
inzake informaticamateriaal dat werd opgemaakt door ICT-consulent Steven Van Damme; 

Overwegende dat deze planmatige aanpak een beter budgetbeheer ten 
goede komt en een soepelere werking van de politiediensten bevordert; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor aankopen informaticamateriaal 2021 
geraamd wordt op € 151.980 (incl. btw) zoals bepaald in het hierbij gevoegd plan; 



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

begroting 2022; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Van Imschoot die meer info vraagt over 
de aankoop van een ‘straalverbinding’ en een ‘dronetransmissieplatform’ en gehoord de 
toelichting van de korpschef; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de aankoop van informaticamateriaal 2022 zoals bepaald in het bijgevoegd 

afschrijvings- en budgetplan, voor een totaal bedrag van € 151.980 (incl. btw) wordt 
goedgekeurd; 

Artikel 2: het college machtiging te verlenen tot gunnen van de opdrachten; 

Artikel 3: deze uitgaven te betalen op artikel 330/742-53 van de begroting 2022, mits 
goedkeuring van de begroting 2022; 

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

 
8. Aanstelling van een ontwerper voor renovatiewerken aan het politiehuis Wetteren Laarne 

Wichelen - incl. goedkeuren bestek 

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

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus (BS 5 januari 1999); 

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 en 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 van de concessies van openbare werken 
en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om het politiehuis aan de Zuiderdijk 
2 te 9230 Wetteren te renoveren (o.a. het gelijkvloers en de tweede verdieping) incl. het 

plaatsen van een lift waarvoor het totaalbedrag wordt geraamd op € 700.000 en dat men – 
om deze opdracht uit te voeren – wenste beroep te doen op een studiebureau voor 
projectbeheer; 

Gelet op de normen, opgelegd door GPI 91 waaraan het onthaal van een 
politiehuis dient te voldoen tegen uiterlijk 01/01/2029; 

Overwegende dat het plaatsen van een lift de toegankelijkheid van het 

politiehuis verzekert; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 9 maart 2020 waarin goedkeuring werd 
verleend tot het aanstellen van een studiebureau voor projectbeheer in het kader van het 
herinrichten van het politiehuis, incl. het plaatsen van een lift, voor een totaal geraamd bedrag 
van € 35.000 en dat de gunning gebeurde via het raamcontract CREAT AD-ALL-18-004; 

Overwegende dat architectenbureau Van Wassenhove werd aangesteld via 
het vermelde raamcontract maar dat de samenwerking werd stopgezet met wederzijds 
akkoord d.d. 09/11/2021 omwille van een gebrek aan ervaring met de inrichting van 
politiehuizen en de geringe creatieve insteek om het project leven in te blazen waardoor het 
vertrouwen in de samenwerking met dit architectenbureau werd ondermijnd; 

Overwegende dat een nieuwe onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking werd opgestart met name ‘aanstelling ontwerper 



renovatiewerken politiehuis Wetteren – Laarne - Wichelen’ waarvoor bestek nr. 2021/02 werd 

opgemaakt en dat als bijlage aan dit besluit zal worden gevoegd; 

Overwegende dat de kostprijs voor deze opdracht, gespreid over vier jaar 
wordt geraamd op maximum € 139.000 (excl. btw); 

Gelet op de kredieten, voorzien op artikel 330/733-60 van de begroting 2022; 

Gehoord de tussenkomst van raadslid Bracke die vraagt of het vorig 
architectenbureau al zaken heeft gefactureerd en gehoord de repliek van de voorzitter; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad verleent goedkeuring aan het bestek nr. 2021/02 met name ‘de 
aanstelling van een ontwerper voor renovatiewerken aan het politiehuis’ voor een 
maximum totaal geraamd bedrag van € 139.000 (excl. btw) en gespreid over vier 
jaar dat als bijlage aan dit besluit wordt gevoegd; 

Artikel 2: de politieraad machtigt het politiecollege tot het gunnen van deze opdracht 

volgens de voorwaarden vermeld in het bestek; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/733-60 van de begroting 2022, mits 
goedkeuring ervan; 

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

 

9. Erratum behoeftebepaling mobiliteit 2021/05 

Gelet op het politieraadsbesluit van 20 september 2021 waarin de 
behoeftebepaling voor de mobiliteit 2021/05 werd goedgekeurd en waarin onder andere 6 
functies voor inspecteur interventie en onthaal werden vacant verklaard (zelfde functies als in 
de behoeftebepaling mobiliteit 2021/04); 

Overwegende dat vanuit de mobiliteit 2021/04, 2 functies voor inspecteur 

interventie en onthaal zullen worden ingevuld; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om – via het erratum van de 
mobiliteit 2021/05 – 2 extra functies inspecteur interventie en onthaal open te stellen, waardoor 
het totaal aantal openstaande plaatsen voor deze betrekking in de mobiliteit 2021/05 – 
erratum – opnieuw naar 6 wordt herleid. 

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: de politieraad gaat akkoord met het voorgestelde erratum aan de 
behoeftebepaling mobiliteit 2021/05 wat betekent dat volgende vermelding wordt 
toegevoegd: er worden 6 inspecteurs interventie en onthaal vacant verklaard 
ongeacht of er kandidaten zijn vanuit vorige mobiliteiten; 

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; 

 
10. Behoeftebepaling mobiliteit 2022/01 

Overwegende dat de behoeften voor de eerste cyclus van 2022 aan de 
directie van de mobiliteit (DPS) moeten worden doorgegeven; 



Overwegende dat de behoefte voor de mobiliteit 2022/01 geraamd wordt op 

6 inspecteurs interventie en onthaal, 1 hoofdinspecteur interventie en onthaal (pas vacant 
vanaf 01/07/2022) en 1 hoofdinspecteur lokale recherche als voor deze functies geen 
geschikte kandidaten weerhouden worden uit de mobiliteit 2021/05 en/of het erratum aan de 
mobiliteit 2021/05; 

Overwegende dat een extra behoefte voor de mobiliteit 2022/01 wordt 
geraamd op: 6 inspecteurs interventie en onthaal, 2 inspecteurs lokale recherche met 

werfreserve (deze functies kunnen ingevuld worden met kandidaten uit de werfreserve van de 
mobiliteit 2021/04 of 2021/05), 1 wijkinspecteur Laarne (onder voorbehoud van mobiliteit van 
een wijkinspecteur), 3 inspecteurs sociale cel en 1 hoofdinspecteur sociale cel (mits 
goedkeuring wijziging personeelsbehoeftenplan in huidige zitting en mits goedkeuring door de 
toezichthoudende overheid), 1 hoofdinspecteur LIK – Functioneel beheerder  enkel als de 
huidige hoofdinspecteur functioneel beheerder, NAVAP aanvraagt (= non-activiteit 

voorafgaand aan de pensionering). De vacature is dan ten vroegste vacant op 1 mei 2022. 
Het betrokken personeelslid kan NAVAP aanvragen vanaf 1 december 2021. 

  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 eerste cyclus van 2022: 12 
inspecteurs interventie en onthaal, 1 hoofdinspecteur interventie en onthaal, 1 
hoofdinspecteur lokale recherche, 2 inspecteurs lokale recherche, 1 wijkinspecteur 
Laarne, 3 inspecteurs sociale cel, 1 hoofdinspecteur sociale cel en 1 
hoofdinspecteur LIK – Functioneel beheerder; 

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: er wordt voor de overige vacatures geen werfreserve aangelegd; 

Artikel 4: indien er in de mobiliteit 2022/01 geen kandidaten solliciteren of er geen geschikte 

kandidaten weerhouden worden, kunnen deze vacatures automatisch in volgende 
mobiliteitscycli en / of in volgende aspirantenmobiliteiten vacant verklaard worden; 

Artikel 5: als het vermeld KB van 11 juli 2021, reeds in werking is getreden na de mobiliteit 
2022/01, 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 6: afschrift van dit besluit over te maken aan de hogere overheden; 

 
11. Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2022/01 



Gelet op de behoeftebepaling mobiliteit 2022/01, goedgekeurd in huidige 

zitting van de politieraad, waarbij verschillende vacatures worden vacant verklaard; 

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 2022/01 als volgt: 

 voor de functies van hoofdinspecteur en inspecteur interventie en onthaal: 
 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. 
 

 voor de functies van hoofdinspecteur en inspecteur lokale recherchedienst en 

hoofdinspecteur en inspecteur sociale cel: 
 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 onderzoek – CP Stefan Schamp of bij afwezigheid een 

vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter. 
 

 voor de functie van wijkinspecteur (Laarne): 
 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 wijkwerking 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 hoofdinspecteur lokaal informatiekruispunt – functioneel 
beheerder: 

 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 informatie / diensthoofd lokaal informatiekruispunt – CP 

Sertan Içten 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; 

 
 
 

 
  Vragen en opmerkingen 

Stand van zaken ‘wijkantennes’ 
 
Raadslid De Geyter vraagt een stand van zaken over het oprichten van wijkantennes. 
Hij begrijpt dat het in deze Covid-tijd niet eenvoudig is om dit te realiseren maar hij benadrukt 

dat de ‘aanwezigheid van blauw in de straat’ een belangrijk gegeven is. 



 

De korpschef antwoordt dat er momenteel geen evolutie is in het dossier gelet op de huidige 
omstandigheden en de huidige ontwikkelingen in de pandemie. 
De korpschef benadrukt dat we aan beeldvorming blijven doen. 
We bekijken hoe andere politiezones dit organiseren. In PZ Oostende bv. is men regelmatig op 
antenne beschikbaar.  
De korpschef gaf aan CP Sedeyn de opdracht om dit item uit te werken. Een van haar taken 

bestaat erin om de beeldvorming te verfijnen en om de opties te bekijken voor onze 
politiezone. 
Het idee leefde wel al om bv. de koffiebranderij in het centrum van Wetteren, het buurthuis in 
Massemen en Wetteren-Ten-Ede op te nemen als vaste trefplaatsen. 
Maar we bestuderen de markt en de mogelijkheden om de beste keuze te kunnen maken, 
aldus de korpschef. 

 
Raadslid De Geyter dankt de korpschef voor zijn verduidelijking. 
 
Raadslid Bracke oordeelt dat er de afgelopen drie jaar bijzonder weinig is gebeurd met de 
eerdere opmerkingen over de aanwezigheid van de wijkinspecteurs in het straatbeeld. Hij stelt 

dat de uitbreiding van het aantal wijkinspecteurs positief is maar maakt de opmerking dat hij 
zijn wijkinspecteur nog niet gezien heeft. Hij dringt erop aan om hiervan werk te maken.  
Waarvan nota, aldus de voorzitter. 
 

Communicatie over ‘drugvangsten’ en ‘zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker’ 
 

Raadslid Matthys verwijst naar PZ Antwerpen die via haar webstek communicatie voert over 
bepaalde drugvangsten en ook foto’s toevoegt.  
Zij vraagt of de PZ Wetteren – Laarne – Wichelen ook de resultaten van drugvangsten en 
drugdossiers op de webstek kan plaatsen om aan te tonen dat onze PZ inzet op de 
drugproblematiek en om op die manier ook te pogen om dit fenomeen in te dijken. 
 

Raadslid Matthys vraagt tot slot om gedurende de winterperiode minstens maandelijks ‘de 
zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker’ in de kijker te zetten en om het dragen van 
fluohesjes en reflecterend materiaal te promoten om de veiligheid van eenieder te 
bevorderen. 
 
De korpschef stelt dat we onze communicatie heel breed houden en we resultaten van 

gerechtelijke onderzoeken proberen mee te delen in de mate van het mogelijke. Als een 
bekendmaking in de pers het onderzoek kan schaden, zal hierover niet gecommuniceerd 
worden.  
Het parket maakt in interessante dossiers ook zelf persmededelingen op die wij op onze beurt 
via onze sociale media de wereld insturen. Ook vind je artikels terug op onze website die 

vaak door lokale journalisten worden opgepikt. Zo komen de berichten in de regionale 
bijlagen van de kranten. 
Onze PZ is enerzijds zeer actief op sociale media. 
Anderzijds onderhouden we een goede verstandhouding met de gemeentelijke 
communicatiediensten: we proberen in alle gemeentelijke infobladen of nieuwsbrieven een 
artikel te publiceren. 

Vóór de herfstvakantie werd een artikel aangereikt aan de gemeenten over ‘zichtbaarheid 
tijdens de donkere dagen’.  
Overigens worden ook verkeerscontroles uitgevoerd i.v.m. zichtbaarheid en hierbij adviseren 
we de weggebruikers om fluorescerend materiaal te dragen.  
We geven deze tip zo veel mogelijk mee maar zolang het dragen van fluohesjes geen 
wettelijke verplichting is, kunnen we dit enkel aanraden maar niet verbaliseren. 

 
Melden van partnergeweld en seksuele misdrijven 

 



Raadslid Gorré stelt dat in de media veel aandacht werd geschonken aan het ‘melden van 

partnergeweld’ via het nummer 1712 en dat is een goede zaak. 
Zij vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. de aangifte van seksuele misdrijven. 
Ze weet dat de discussie dient gevoerd te worden op het niveau van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen maar ze vraagt een stand van zaken: ‘zal men de 
website van de federale politie kunnen gebruiken om dergelijke misdrijven aan te geven?’ 
De korpschef benadrukt dat hij de vraag en de bezorgdheid van raadslid Gorré over dit 

onderwerp ter harte heeft genomen. 
Hij nam op het niveau van de politiezone de nodige maatregelen: de website van de politie 
werd toegankelijker en via het ‘APPOINT’-systeem is het maken van een afspraak eenvoudiger. 
Daardoor is de aangiftebereidheid in de politiezone laagdrempeliger geworden. Op onze 
website wordt ook doorverwezen naar het ‘Zorgcentrum na seksueel geweld’ (ZSG) te Gent. 
Bovendien worden inspecteurs van ons politiekorps ingeschakeld als zedeninspecteur voor de 

slachtoffers in het ZSG. 
Op federaal niveau leeft er een en ander: na het oprichten van een ‘zorgcentrum na seksueel 
geweld’ in Gent, gebeurt nu ook een uitrol in alle provincies (o.a. Antwerpen en West-
Vlaanderen). 
Wat een aangifte via de website van de federale politie betreft, is er voorlopig geen verdere 

evolutie. Korpschef Maria De Sterck van PZ Hamme - Waasmunster is zeer gedreven in deze 
materie en dringt er in de multidisciplinaire werkgroep (met o.a. het kabinet Binnenlandse 
Zaken en Justitie, centrum voor gelijkheid van mannen en vrouwen,…) op aan om ook op dat 
niveau de aangifte van seksuele misdrijven laagdrempeliger te maken.  
De korpschef zal bij de vertegenwoordiger van de lokale politie in deze werkgroep navragen 
hoe de onderhandelingen op het Federale en Vlaamse niveau op dit vlak verder evolueren 

en hij zal de nodige info terugkoppelen in een volgende politieraad. 
Raadslid Gorré besluit dat ze deze activiteiten waardeert en ze vraagt ten stelligste om dit item 
niet los te laten en er verder werk van te maken. 
 

Raadslid Tondeleir verlaat de politieraad op 01/01/2022 
 

De voorzitter deelt mee dat raadslid Tondeleir vanaf 01/01/2022 schepen wordt en geen deel 
meer zal uitmaken van de politieraad. 
De voorzitter dankt raadslid Tondeleir voor zijn inbreng in de politieraad de voorbije drie jaar 
en wenst hem veel succes. 
Raadslid Tondeleir dankt op zijn beurt voor de fijne samenwerking de voorbije drie jaar. 

GEHEIME ZITTING 

 
Gedaan in zitting, datum als hierboven 
 
De secretaris De voorzitter 
B. De Moor A. Pardaen 

Voor eensluidend afschrift 
 

De secretaris De voorzitter 
 
 
Brigitte De Moor Alain Pardaen 


