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DE POLITIERAAD, in 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Neemt akte van het verslag van de vorige vergadering; 

Besluit: met 14 JA-stemmen 

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

 
2. Kennisgeving ontslag politieraadslid Jan Tondeleir 

Gelet op het schrijven van Jan Tondeleir d.d. 27/01/2022, gericht aan de 
voorzitter, waarin hij zijn 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:  

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

 
3. Aanstelling en eedaflegging van Piet Van Heddeghem, opvolger als titelvoerend lid van 

de politieraad in vervanging van raadslid Jan Tondeleir 

Gelet op het ontslag van Jan Tondeleir als politieraadslid; 

Gelet op het goedgekeurde proces-verbaal van 16 januari 2019 van de 
gemeente Wetteren inzake de verkiezing van de politieraadsleden; 



Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Wetteren van 16 januari 2019 waarin 
Piet Van Heddeghem effectief verkozen werd verklaard als opvolger van de politieraad ter 
vervanging van Jan Tondeleir; 

Gelet op het feit dat Piet Van Heddeghem 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 Piet Van Heddeghem  worden goedgekeurd. Hij wordt 
uitgenodigd om de grondwettelijke eed af te leggen. Piet Van Heddeghem 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 Piet Van Heddeghem wordt als politieraadslid aangesteld en neemt 
verder deel aan de beraadslagingen van de politieraad. Hij zal het mandaat van 
zijn voorganger Jan Tondeleir beëindigen; 

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

Bijlage: ondertekende akte van eedaflegging. 

 
4. Erratum behoeftebepaling mobiliteit 2022/01  

Gelet op het politieraadsbesluit van 29 november 2021 waarin de 
behoeftebepaling voor de mobiliteit 2022/01 werd goedgekeurd; 

Overwegende dat een extra behoefte voor de eerste cyclus van 2022 wordt 
geraamd op 1 functie inspecteur lokale recherche en op 1 Calog (niveau C) - 
onthaalmedewerker; 

Gelet op hoofdstuk II van Deel VI van de RPPol “De regeling van de mobiliteit”; 

Gelet op het KB van 16 november 2001 tot uitvoering van art. 235, eerste lid van 
de WGP; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15bis van 25 juni 2002; 

Gelet op het 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; 

Gelet op artikel IV.I.30 en IV.I.30bis van de RPPol (art. 21 en 22 van het KB van 11 
juli 2021); 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren als erratum aan de eerste 
mobiliteitscyclus van 2022: 1 functie inspecteur lokale recherche; 

Artikel 2: er wordt beslist om een werfreserve aan te leggen voor de betrekking van 
inspecteur lokale recherche; 



Artikel 3: de politieraad neemt kennis van het feit dat een aantal functies die werden vacant 
verklaard via de mobiliteit 2022/01, zoals goedgekeurd in de politieraad van 29 
november 2021, pas zullen geopend worden via het erratum van de mobiliteit 
2022/01; Het gaat meer bepaald om 1 functie van wijkinspecteur Laarne, 1 
hoofdinspecteur sociale cel (met specialisatie gerechtelijke politie) en 2 inspecteurs 
sociale cel (met specialisatie gerechtelijke politie) i.p.v. 3 (1 functie is namelijk al 
ingevuld door een interne herplaatsing); 

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

Raadslid Piet Baetens vervoegt de zitting. 

 
5. Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van het erratum aan de mobiliteit 

2022/01 

Gelet op het erratum aan de behoeftebepaling mobiliteit 2022/01, 
goedgekeurd in huidige zitting van de politieraad, waarbij 1 extra functie vacant verklaard 
wordt, meer bepaald voor 1 inspecteur lokale recherche; 

Gelet op het feit dat de plaatselijke selectiecommissies  behouden blijven voor 
de functies die reeds vacant verklaard werden voor de mobiliteit 2022/01 (goedgekeurd door 
de politieraad op 29/11/2021) maar pas zullen gepubliceerd worden via het erratum aan de 
mobiliteit 2022/01; 

Gelet op het feit dat het bepalen van een plaatselijke selectiecommissie aan 
wettelijke bepalingen is onderworpen met name art. VI.II.61 en VI.II.62 van RPPol; 

Gelet op het voorstel van het college; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie in het 
kader van het erratum aan de mobiliteit 2022/01 als volgt: 

 voor de functie inspecteur lokale recherchedienst: 

 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 onderzoek – 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; 

 
6. Kennisgeving stand van zaken mobiliteiten 

Gelet op het personeelsbehoeftenplan, zoals goedgekeurd in de politieraad 
van 29/11/2021; 

Gelet op de vraag van de toezichthoudende overheid om in de toekomst 
betrekkingen vacant te verklaren, zonder ze nog te koppelen aan een bepaalde 
mobiliteitscyclus; 

Overwegende dat de vacantverklaring van een functie bijgevolg slechts 
eenmaal aan de politieraad zal worden voorgelegd en deze automatisch kan gepubliceerd 
worden in verschillende mobiliteitscycli tot een geschikte kandidaat wordt aangesteld; 

Overwegende dat de aanstellingsbesluiten van het politiecollege steeds ter 
kennisgeving worden voorgelegd aan de politieraad; 



Overwegende dat om deze overstap naar een nieuwe werkwijze vlot te laten 
verlopen, de politieraad in deze zitting kennis neemt van de functies die momenteel vacant 
zijn; 

Gelet op hoofdstuk II van Deel VI van de RPPol “De regeling van de mobiliteit”; 

Gelet op het KB van 16 november 2001 tot uitvoering van art. 235, eerste lid van 
de WGP; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de GPI 15 van 24 januari 2002 en de GPI 15bis van 25 juni 2002; 

Gelet op het 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; 

Gelet op art. IV.I.30 en IV.I.30bis van de RPPol – (artikel 21 en 22 van het KB van 
11 juli 2021 over selectie en rekrutering bij de politiediensten); 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van de functies die momenteel vacant zijn, nl. 

- 12 inspecteurs interventie en onthaal. Deze vacatures kunnen in de toekomst zowel in 
volgende mobiliteiten als via externe rekrutering vacant verklaard worden 
(vacantverklaringen in de politieraadsbesluiten van 29/11/2021 - 6 plaatsen 
(behoeftebepaling mobiliteit 2022/01) –  van 20 september 2021 - 2 plaatsen 
(behoeftebepaling mobiliteit 2021/05) –  van 20 september 2021 – 4 plaatsen 
(behoeftebepaling mobiliteit 2021/04) 
- 3 inspecteurs recherche (vanuit de werfreserve mobiliteit 2021/04), (in agendapunt 4 
van huidige zitting werd ter goedkeuring voorgelegd aan de politieraad om dit aantal 
op te trekken van 2 naar 3.  De overige 2 plaatsen in politieraadsbesluit van 29/11/2021 
over de behoeftebepaling mobiliteit 2022/01) 
- 1 hoofdinspecteur interventie en onthaal (politieraadsbesluit van 20/09/2021 over de 
behoeftebepaling mobiliteit 2021/05) 
- 1 hoofdinspecteur recherche: er waren aanvankelijk 2 kandidaten waarvan 1 zich 
heeft teruggetrokken (politieraadsbesluit van 20/09/2021 over de behoeftebepaling 
mobiliteit 2021/05) 
- 1 hoofdinspecteur functioneel beheer werd NIET gepubliceerd via mobiliteit 2022/01 
omdat betrokken hoofdinspecteur pas NAVAP aanvraagt vanaf 01/12/2022 en is 
bijgevolg niet meer vacant 
- 1 Calog – niveau C – onthaalmedewerker (PR 20/09/2021: vacantverklaring van een 
dringende, contractuele, externe werving voor een duur van max. 1 jaar waarna de 
betrekking automatisch vacant dient verklaard te worden in de eerstvolgende 
mobiliteit, (politieraadsbeslissing van 20/09/2021 vacant verklaring dringende 
contractuele werving) 
- 1 hoofdinspecteur sociale cel – (politieraadsbeslissing van 29/11/2021 over de 
behoeftebepaling 2022/01 mits goedkeuring personeelsformatie) 
- 2 inspecteurs sociale cel - publicatie in erratum mobiliteit 2022/01 (aanvankelijk 
werden 3 van deze functies opengesteld maar 1 functie wordt ingevuld door een 
interne herplaatsing op 01/03/2022 van een inspecteur die beschikt over het nodige 
brevet – deze is niet meer vacant in de mobiliteit) (politieraadsbeslissing van 29/11/2021 
over de behoeftebepaling 2022/01 mits goedkeuring personeelsformatie) 
- 1 inspecteur wijk Laarne (ter vervanging van een wijkinspecteur die op 01/03/2022 
mobiliteit maakt naar een andere PZ – publicatie in erratum mobiliteit 2022/01) 
(politieraadsbeslissing van 29/11/2021 over de behoeftebepaling 2022/01); 



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

behalve voor de functie van inspecteur recherche; 

Artikel 3: de functies van hoofdinspecteur die niet ingevuld worden, zullen automatisch in de 
volgende mobiliteit worden aangeboden; 

Artikel 4: de functies van inspecteur worden automatisch in de volgende mobiliteitscycli 
en/of externe werving aangeboden (art. IV.I.30  en art. IV.I.30bis van de RPPol – 
artikel 21 en 22 van het KB van 11 juli 2021 over selectie en rekrutering bij de 
politiediensten); 

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

 
7. Principebeslissing tot aankoop van meubilair 

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

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

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

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

Overwegende dat de behoefte aan meubilair wordt geraamd op 3 
bureaustoelen, 3 bureautafels, 3 ladenblokken en toebehoren, voor de herinrichting van de 
recherchelokalen, gelet op de personeelsuitbreiding binnen de recherchedienst; 

Overwegende dat nog 10 extra bureaustoelen aan vervanging toe zijn, 
verspreid over verschillende diensten in het politiehuis; 

Overwegende dat deze aankoop kan uitgevoerd worden via raamcontract 
van TMVS, en bijgevolg geleverd wordt door de firma Sedus Stoll BV waardoor geen andere 
offertes noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat de kosten voor het vermeld meubilair worden geraamd op 
€ 12.000 (incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/741-51 van de begroting 
2022; 

Besluit: Met 15 JA-stemmen en 1 onthouding  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van vermeld meubilair 
voor een totaal geraamd bedrag van €  12.000 (incl. btw); 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/741-51 van de begroting 2022; 

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

 
8. Principebeslissing tot leasing van een hybride combi  en goedkeuren bestek nr. 2022/01 

 

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



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

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

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

Overwegende dat het leasingcontract van een combi (interventiedienst) 
binnenkort ten einde loopt en de politiezone voorstelt om dit voertuig te vervangen door het 
leasen van een hybride combi, 

Overwegende dat een hybride combi momenteel voorhanden is via het 
raamcontract – VW T7 hybride plug in met police pak type 1 – via het aankoopdossier 
‘Procurement 2021 R3 029 D’Ieteren Automotive SA perceel 51 met police pack type 1’ met 
een looptijd van 36 maanden; 

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

Gelet op het lastenboek nr. 2022/01 met als voorwerp: ‘levering op basis van 
een huur op lange termijn, met volledig onderhoud, van 1 combi politievoertuig’;  

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

Overwegende dat het nodige krediet werd voorzien op artikel 330/127-12 van 
de begroting 2022 en dat de nodige kredieten hiervoor ook zullen voorzien worden in de 
volgende dienstjaren; 

Gehoord de vragen van raadslid Wouter Bracke waarom men kiest voor leasing 
en niet voor aankoop en waarom niet geopteerd wordt voor een volledig elektrisch voertuig 
en gehoord de argumentatie gegeven door de korpschef;  

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het leveren op basis van een huur op 
lange termijn, met volledig onderhoud van een combi politievoertuig uit het 
aankoopdossier ‘Procurement 2021 R3 029 – D’ IETEREN Automotive SA perceel 51 
met police pack type 1’ en dit voor een totaal geraamd bedrag van € 108.000 of € 
3.000 per maand (incl. btw). 

Artikel 2: de raad geeft goedkeuring aan het bestek 2022/01 ter zake; 

Artikel 3: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen via een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op basis van het 
lastenboek nr. 2021/01, bijgevoegd bij dit besluit; 

Artikel 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/127-12 van de begroting 2022 en de nodige 
kredieten ter zake ook te voorzien in de volgende dienstjaren ; 

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

 
9. Principebeslissing tot aankoop van een logsysteem ANPR 

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 GDPR-wetgeving waardoor consultatiegegevens van bepaalde 
technische gegevensbanken dienen opgenomen te worden in een logsysteem met een 
bewaringstermijn van 10 jaar; 

Gelet op de richtlijnen, uitgeschreven door het Centraal Controle Orgaan 
(COC) waaraan alle politiezones en federale politiediensten moeten voldoen; 

Overwegende dat – om aan deze richtlijn te kunnen voldoen, de servers van 
het ANPR-systeem van de politiezone dienen aangepast te worden; 

Overwegende dat deze aanpassing dringend is teneinde te kunnen voldoen 
aan de wettelijke regelgeving; 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van een logsysteem ANPR 
wordt geraamd op € 7.500 (incl. btw) en dat deze aankoop initieel niet werd voorzien in het 
goedgekeurd budgetplan voor informatica 2022; 

Gelet op het voorstel van de politiezone om het budget voor informatica 2022 
te heroriënteren en het voorziene project ‘digitalisering van persoonlijke dossiers’, geraamd op 
€ 12.000, uit te stellen en voorrang te geven aan de dringende aanpassing tot aankoop van 
een logsysteem ANPR; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/742-53 van de begroting 
2022 ingevolge heroriëntering van het goedgekeurd budgetplan voor ICT; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot de ‘dringende’ aankoop van een 
logsysteem ANPR voor een totaal geraamd bedrag van €  7.500 (incl. btw), via 
heroriëntering van het goedgekeurd budgetplan voor ICT 2022; 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/742-53 van de begroting 2022; 

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

 
10. Stand van zaken oprichting wijkantennes 

Gelet op de uiteenzetting van de korpschef over de oprichting van 
wijkantennes; 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van de stand van zaken betreffende de oprichting van 
wijkantennes.  

De korpschef stelt dat dit item al verschillende keren werd voorgesteld op de 
politieraad  maar dat de coronaperiode  de uitvoering ervan belemmerde . Inmiddels 
is een uitweg gevonden om tegemoet te komen aan de vraag om wijkantennes op 
te richten. We zijn ertoe gekomen om aan te sluiten bij een initiatief van de gemeente 
Wetteren, nl. de organisatie van ‘buurtbabbels’. De eerste bijeenkomst ging door in 
februari 2022. De mensen van de Koffiebranderij zijn de initiatiefnemers en het opzet 
bestaat erin om dit project ook naar andere wijken te brengen. De korpschef 
vermeldt dat een aantal politieraadsleden aanwezig waren op deze eerste 
ontmoeting die ev. een impressie kunnen geven. Het idee bestaat erin om eenmaal 
per maand met verschillende gemeentelijke diensten naar de buurt te trekken (in dit 
geval het buurthuis in Wetteren-Ten-Ede) maar andere locaties worden bekeken. Het 
is het perfecte kader om de wijkinspecteur en andere diensten van de politie voor te 



stellen. Op die manier wordt de wijkinspecteur aanspreekbaar en contacteerbaar 
voor de buurt, aldus de korpschef. 

 Raadslid Gorré oordeelt dat dit een zeer goed initiatief betreft om de politie dichter 
bij de bevolking te brengen. Zij was zelf aanwezig bij de eerste buurtbabbel en dit is 
een zeer goede eerste stap maar raadslid Gorré vraagt om toch voldoende 
aandacht te hebben om een breder publiek te bereiken. Er waren zo’n 30 tot 40 
deelnemers, vooral in de leeftijdscategorie tussen 60 en 80 jaar. Het is goed dat deze 
groep geïnformeerd wordt. De BIN-werking werd er besproken en dit is een interessant 
gegeven maar raadslid Gorré heeft het gevoel dat de BIN-werking niet goed gekend 
is in de wijken en men de rekrutering hiervoor niet vindt in de vermelde leeftijdsgroep. 
Ze besluit om te blijven zoeken naar mogelijkheden om een breder publiek te 
bereiken, zeker wat betreft het oprichten van een buurtinformatienetwerk en vraagt 
om dit verder goed op te volgen. 

 

 Raadslid Albert De Geyter sluit volledig aan bij de opmerkingen van raadslid Gorré 
en hij kaart twee punten aan: 

1) Hoe zit het met de communicatie om meer mensen te kunnen bereiken naar de 
toekomst toe? 

2) Hij uit zijn bezorgdheid naar andere wijken, buurten, gemeenschappen die niet 
beschikken over een buurthuis. 

De korpschef voegt hieraan toe dat het zoeken zal zijn naar een geschikte locatie 
met de mensen van de koffiebranderij. Hij denkt aan de parochiezaal van Massemen, 
de Koffiebranderij zelf en een locatie op ‘Overschelde’. 

Nu is het initiatief gestart  in Wetteren-Ten-Ede. De eerste stap is gezet en we kunnen 
leren uit de ervaringen van de deelnemers om dit verder te implementeren naar 
andere wijken. 

Raadslid De Geyter geeft tot slot de boodschap mee om de communicatie als 1 
geheel te laten gebeuren om een breder publiek aan te trekken, en liefst zo uniform 
mogelijk vanuit de verschillende diensten. 

Raadslid Rosa Van den Abeele stelt dat ook in de deelgemeente Wichelen nood is 
aan meer informatie vanuit de politie, ze vermoedt dat de communicatie via de 
gemeentelijke infobladen kan gebeuren om de verschillende wijken aan te pakken. 
Tot slot vermeldt ze dat de ‘Bruinbeke’ kandidaat is en beschikt over een locatie. Ook 
zij duidt op het belang om de politie dichter bij de bevolking te brengen. 

De voorzitter vermoedt dat de gemeenten Laarne en Wichelen ook nood hebben 
aan wijkantennes. 

De korpschef voegt hieraan toe dat deze vraag voorlopig nog niet gesteld werd, 
noch van de gemeente Laarne, noch van de gemeente Wichelen.  

We werken nauw samen met de gemeentelijke communicatiediensten en geven 
maandelijks een artikel door om te publiceren in de gemeentelijke infobladen en/ of 
te verspreiden via de gemeentelijke website. We sturen ook veel boodschappen via 
sociale media waardoor we een ander publiek bereiken dan de aanwezige 
leeftijdsgroep op de buurtbabbels. Via sociale media bereiken we de doelgroep van 
de jongeren. Als gemeente en politie de bestaande kanalen gebruiken, kunnen we 
zeker meer mensen bereiken, aldus de korpschef. 

De voorstelling van de BIN-werking tijdens de ‘buurtbabbels’ is niet de enige locatie 
waarop dit initiatief gelanceerd werd. Er zijn al diverse artikels verspreid ter zake via 
de gemeentelijke infokanalen en we merken dat dit initiatief een boost krijgt in 
verschillende wijken, ook in de ‘Bruinbeke’ trouwens. De buurtinfomatienetwerken 
werken goed in Laarne en Wichelen. In Wetteren was dit minder goed verspreid maar 



ook daar komt de oprichting van BIN’s goed op gang. In Massemen is nu een BIN 
goedgekeurd en er zijn verschillende kandidaten die de coördinerende rol willen 
opnemen. Dus die evolutie zit goed, aldus de korpschef. 

 
11. Stand van zaken aangiftes partnergeweld en seksuele misdrijven 

Gelet op de toelichting van de korpschef inzake aangiftes van intra-familiaal 
geweld en seksuele misdrijven; 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van de stand van zaken wat betreft aangiftes van intra-
familiaal geweld en seksuele misdrijven; 

 De korpschef legt uit dat op niveau van de politiezone verschillende initiatieven 
genomen werden om de drempel te verlagen om dergelijke aangiftes te doen. Een 
collega korpschef kaartte de problematiek aan bij de federale overheid en ze zetelt 
zelf in een federale werkgroep ter zake. Het doel bestaat erin om de 
aangiftebereidheid te verhogen. 

 Vanmorgen werd het ‘stalkingsalarm’ voorgesteld in de provincies Oost- en West-
Vlaanderen. Het betreft een nieuw initiatief waarbij mensen die gestalkt worden, via 
een alarmklop, die hen ter beschikking wordt gesteld, rechtstreeks in contact komen 
met CICOV. Men blijft constant in overleg met een operator in afwachting van een 
ploeg die ter plaatse komt. Dit project past in de bestrijding van ‘geweld tegen 
personen’. Deze morgen bevestigde de Minister van Binnenlandse Zaken t.o.v. onze 
collega korpschef, haar absolute wil om op federaal niveau een soort ‘police-on-
web’-applicatie te ontwikkelen die 24 u/7 uitgelezen wordt waardoor het 
eenvoudig(er) wordt om in real time aangifte te doen van seksueel geweld. Dit 
standpunt van Minister Verlinden zal vermoedelijk wel doorgedrukt worden naar de 
top van de federale politie om deze applicatie technisch te ontwikkelen. In elk geval 
is de bereidheid er om dit op federaal niveau te lanceren, aldus de korpschef. 

 Raadslid Gorré dankt de korpschef van harte voor de lokale inspanningen en de 
verdere opvolging. Zij dankt ook uitdrukkelijk zijn collega-korpschef Maria De Sterck 
die dit item federaal blijft opvolgen. Raadslid Gorré die dit probleem aankaartte op 
vorige politieraden, is zeer verheugd over deze wending voor alle mensen die te 
maken hebben met seksueel geweld. Raadslid Gorré volgt dit verder op en rekent op 
Minister Verlinden om dit dossier door te duwen. 

Raadslid Vincent De Wilde vervoegt de zitting. 

 
  Vragen en opmerkingen 

Oplaadpalen  en oplaadpunten 
 
Raadslid Karel Van Imschoot  stelt volgende vragen i.v.m. de oplaadpalen en de private 
oplaadpunten: 
 
1) Is het volgens de wegcode verboden om een oplaadkabel op het voetpad te leggen, 

zelfs onder een rubberen mat of onder een kabelvoet wegens gevaar voor ongevallen 
met voetgangers of andersvaliden? En kunnen eigenaars en misschien ook de 
gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld worden? 

2) Laten sommige gemeenten dit toe onder bepaalde voorwaarden mits het opnemen van 
de regelgeving in het politiereglement? Het zou dus om een lokale bevoegdheid 
gaan? 

3) Anderzijds kan men niet verwachten dat parkeerplaatsen vóór de woning (nl. een privaat 
oplaadpunt) altijd vrijgehouden worden voor de bewoner wan dan spreken we over 
het privatiseren van openbare parkeerplaatsen. Men zou bv. bij een publieke 



parkeersplaats als voorwaarde kunnen stellen om er uitsluitend te parkeren als men 
oplaadt en er niet te parkeren als men niet oplaadt. 

4) Wat kan men doen als een niet-elektrisch voertuig een parkeerplaats inneemt van een 
elektrische wagen? 

5) Mag men als particulier privé opladen op een plaats voor elektrisch opladen bij auto-
delen? 

6) Hoe kan men ervoor zorgen dat een publieke parkeerplaats niet te lang bezet is? (er 
komen immers meer en meer elektrische voertuigen). Wat kan men doen volgens de 
wet (blauwe zone? Beperkingen? Betalend parkeren?,..). Hoe is dit op te lossen zeker 
als het om een semi-publiek oplaadpunt gaat? 

7) Wie zal de regels handhaven (de GAS-ambtenaar? Parkeerwachter?) 
8) En tot slot: hoe heeft men dit in Laarne aangepakt. 

 
De korpschef verwijst voor de antwoorden op deze technische vragen van raadslid Van 
Imschoot graag door naar https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/e-mobiliteit 
 
 

Werking ANPR-schild 
Raadslid Gorré verwijst naar een artikel dat onlangs verscheen in de pers i.v.m. de werking van 
de ANPR-camera’s.  Ze licht het artikel toe als volgt: ‘na de terreuraanslagen in Parijs en Brussel, 
werden veel ANPR-camera’s (deze kunnen nummerplaten lezen en zijn verbonden met een 
databank). Die investering kostte 40 miljoen euro. Het doel was om alarm te slaan bij geseinde 
voertuigen. De realiteit leert dat het cameranetwerk minder doortastend is dan de theorie, 
volgens een rapport van Comité P. De conclusie is beenhard: in vele gevallen gebeurt er niets 
en in het slechtste geval is de interceptiekans herleid tot 0 %. 
De respons is klein en er zouden diverse redenen zijn waarom het misloopt: zo zou 80 % een vals 
alarm geven en is er een personeelstekort zowel bij de provinciale meldkamer van de politie 
als bij de ploegen  op het terrein. Er zijn dus ernstige pijnpunten m.b.t. de cameraschilden’, 
aldus raadslid Gorré.  
Mevrouw Gorré gaat ervan uit dat de ANPR-camera’s ook in onze politiezone onder de loep 
genomen zijn en ze vraagt naar de resultaten van de interceptiekans en van het percentage 
valse alarmen bij ons. 
De korpschef voegt hieraan toe dat het klopt dat er – na de terreuraanslagen – veel 
inspanningen geleverd zijn om op de belangrijkste knooppunten langs autosnelwegen te 
voorzien van een ANPR-systeem. Er waren problemen bij de oplevering en met de verbinding 
na het uploaden van alle gegevens naar de algemene server in Brussel. 
Het ANPR-systeem van onze politiezone staat hier los van: we opteerden in 2016 om een lokaal 
ANPR-netwerk uit te rollen. Dit betekent dat alle gegevens bij ons binnenkomen en we 
beschikken over een lokale back-office in het politiehuis. We hebben zeven stategische 
locaties in de politiezone uitgerust met  vaste ANPR-installaties. Deze investering functioneert 
goed en wordt nauwgezet opgevolgd.  
Het systeem is geïntegreerd in onze dagelijkse werking. De interventieploegen krijgen hits van 
bv. recent gestolen voertuigen, deze info verschijnt  rechtstreeks op de tablet in het 
interventievoertuig. Er worden ook specifieke ANPR-acties gevoerd waarbij verschillende 
politiedatabanken kunnen geactiveerd worden om nog meer hits te krijgen. Het is bv. 
technisch mogelijk om een hit te krijgen bij niet-gekeurde of niet-verzekerde voertuigen.  
De korpschef uit zijn algemene tevredenheid over ons lokaal netwerk dat sinds 2016 in werking 
is en ons toen € 320.000 kostte buiten raamcontract (onze kostprijs bleek immers goedkoper 
dan het raamcontract). In het lastenboek werd ook een voorwaarde opgelegd dat alle 
gegevens van onze back-office moeten kunnen overgezet worden naar de nationale server 
(waar momenteel nog steeds problemen mee zijn) en de federale politie moet zorgen voor 
het uploaden van onze gegevens naar het nationaal systeem. De korpschef besluit dat de 
cijfers van Comité P correct zullen zijn aangezien er nog steeds tal van problemen bestaan op 
nationaal niveau. Ons systeem werkt goed zowel in real time voor de interventieploegen maar 
betekent ook een grote meerwaarde voor gerechtelijke en opsporingsonderzoeken die 
achteraf gevoerd worden. 



Raadslid Gorré concludeert dat het geruststellend is dat het systeem in onze PZ beter werkt 
dan op nationaal vlak. 
 
Alarminstallaties en verblijf in het buitenland 
 
Raadslid Gorré verwijst naar een situatie waarbij men zich in het buitenland bevindt en men 
op dat moment via gsm een melding krijgt van een mogelijke inbraak. Blijkbaar zou men het 
nummer 112 niet kunnen bellen vanuit het buitenland. Raadslid Gorré vraagt of dit klopt en 
hoe men eventueel toch de politie kan verwittigen om een kijkje te gaan nemen. 
De korpschef zal dit nagaan. Mevrouw Gorré spreekt over een individueel geval. Ze zal de 
nodige gegevens doorsturen zodat de korpschef een oplossing kan voorstellen. 
 
DRUGPROBLEMATIEK 
 
Raadslid Matthys kaart de drugproblematiek aan in Wetteren, Kalken en Laarne. Ze verwijst 
naar bewoners uit een bepaalde wijk in Wetteren die verontrust en bezorgd zijn over de 
stijgende drugproblematiek. 
Er zou gedeald worden op een bepaald adres in garages die verhuurd worden zodat daarop 
weinig controle is. 
De algemene veiligheid komt in die straten in het gedrang. Mevrouw Matthys verwijst naar het 
druggebruik dat gebeurt zowel bij volwassenen en zelfs bij zeer jonge kinderen. 
Deze problematiek brengt ook nachtlawaai en andere overlast teweeg.  
De buurtbewoners zijn ongerust en men heeft het over een gedoogbeleid dat in Wetteren zou 
gevoerd worden. Mevrouw Matthys gelooft dat ons korps veel inspanningen levert om dealers 
op te pakken maar het effect is niet onmiddellijk voelbaar bij de mensen. De buurt zou de 
problemen al herhaaldelijke malen hebben gemeld maar het onveiligheidsgevoel blijft 
bestaan. De buurtbewoners stellen voor om een BIN inzake drugproblematiek op te richten 
maar weten niet hoe. Men wil de politie ondersteunen om tot communicatie en samenwerking 
te komen en initiatieven af te spreken. Vandaar de suggestie om een rondetafelgesprek te 
starten. 
Ook apothekers zouden ’s nachts lastig gevallen worden om injectienaalden te leveren.  
Ook in de Kalkense meersen is er vanaf 22 uur een aan- en af gerij van voertuigen. Raadslid 
Matthys merkt dat de politie er ’s avonds ook patrouilleert maar het resultaat blijft uit. Mevrouw 
Matthys vraagt om meer druk te zetten om deze problematiek in te drukken. 
 
De korpschef kan enkel algemene informatie geven maar hij kan uiteraard niet spreken over 
individuele dossiers. Over de vermelde adressen kan en mag de korpschef in deze politieraad 
niet communiceren. 
Hij benadrukt evenwel dat een gedoogbeleid aan de kant van de politie zeker niet bestaat! 
De politie weet dat de drugproblematiek in de drie gemeenten groot is maar ook de 
buurgemeenten en de steden kampen met hetzelfde fenomeen. Het gaat om een zeer breed 
verspreid maatschappelijk probleem en dit is zeker niet alleen het probleem van de politie. 
Verschillende diensten vanuit de gezondheidssector en de sociale sector kunnen ter zake  een 
bijdrage leveren. De korpschef voegt hieraan toe dat de politie zich niet enkel beperkt tot 
handhaving. Hij verwijst naar de samenwerking met vzw drugpunt WWL om aan te duiden dat 
er ook veel aandacht gaat naar het preventieve luik. Ook naar de jongeren toe, levert de 
politie inspanningen door naar de scholen te gaan en te wijzen op gevaren van drugs. De 
politie zet diverse MEGA-agenten in om deze doelgroep te bereiken.  
De drugproblematiek is een zeer ruime maatschappelijke problematiek die ook zeer ruim moet 
benaderd worden. De korpschef begrijpt dat druggebruik overlast kan genereren in een buurt 
maar niet elke druggebruiker komt in de gevangenis terecht, het gaat om een zeer complexe 
problematiek die een multidisciplinaire aanpak vergt. De korpschef beklemtoont dat de 
aangereikte info gekend is bij de politie en wel degelijk verwerkt wordt. We proberen een zo 
groot ùmogelijke bijdrage te leveren maar we hebben dit niet alleen in de hand, besluit de 
korpschef. 
 



Raadslid Annelien Van Der Gucht meldt eveneens dat het doorgeven van adressen niet kan 
in openbare zitting. Het is niet aan een politieraadslid om te oordelen of conclusies te trekken 
maar ze kan zich vinden in de vraag naar bijkomende patrouilles omdat het probleem de 
spuigaten uitloopt. Ze verwijst naar hangjongeren op de markt, auto’s die aan- en afrijden,.. 
Ze vraagt naar de mogelijkheid om een rechtstreeks contactpunt om nummerplaten te 
kunnen doorgeven i.p.v. te moeten bellen naar 112 en besluit met de vraag om samen in 
dialoog te gaan in bepaalde wijken. 
 
Raadslid Vincent De Wilde sluit aan bij mevrouw Van Der Gucht maar hij suggereert om 
rechtstreeks klacht in te dienen als men op de hoogte is van dergelijke feiten i.p.v. dit aan te 
kaarten op de politieraad. Ook hij stelt dat de politieraad niet bevoegd is om mensen te 
beoordelen. Raadslid Vincent De Wilde kent de problemen en merkt dat de politie ermee 
bezig is. Hij vraagt om ‘to the point’ te werken en aangifte te doen. 
 
Raadslid Matthys excussert zich voor het aanduiden van plaatsen en zal in de toekomst haar 
betoog veralgemenen maar ze vraagt om creatief na te denken om mensen te informeren 
over de daadwerkelijke inzet van de politie. Zijzelf gelooft niet in een gedoogbeleid maar ze 
vraagt aan de korpschef om er werk van te maken. 
 
Raadslid De Geyter sluit aan bij het pleidooi om communicatiekanalen op creatieve wijze 
tussen wijkbewoners en politie te maximaliseren maar hij is ervan overtuigd en hij weet dat de 
korpschdef met deze problematiek bezig is. 
 
De korpschef adviseert om alle meldingen via mail over te maken aan het algemeen adres of 
een mail te sturen naar de wijkdienst. Alle info die ons bereikt wordt wel degelijk doorgegeven 
aan de juiste persoon. Op die manier wordt de aangifte laagdrempelig gehouden. In 
dringende gevallen belt men uiteraard het best naar 101 of 112. 
 
Raadslid De Wilde stelt voor om een aparte groep van een twee-tot drietal personen op te 
richten om het drugbeleid aan te pakken en zich vooral naar de jeugd toe te richten. 
 
Raadslid Wouter Brakce verwijst naar het advies van de korpschef om overlast te mailen aan 
de politie zodat dit kan aangepakt worden. Raadslid Bracke refereert naar de transmigranten 
die dagelijks naar de parking van de E40 trekken en hij voegt hieraan toe dat de bevolking 
niet meer belt naar de politie omdat er toch niets aan gedaan zou worden.  
Raadslid Bracke beweert niet dat dit zo is want de transmigrantenproblematiek is ook een 
fenomeen dat nationaal moet aangepakt worden. Maar hij betreurt dat men geen feedback 
krijgt als men mailt naar de wijkdienst. 
Raadslid Wouter Bracke hoopt en verwacht meer initiatieven en sluit zich aan bij de overige 
raadsleden. 
 
Burgemeester De Cock onderschrijft dat het drugprobleem in de maatschappij vergroot maar 
hij benadrukt dat onze politiezone fel inzet op dit fenomeen met o.a. de samenwerking met 
vzw drugpunt WWL en met de jongereninspecteur die nauwe contacten onderhoudt met de 
jeugd. Er zijn directe, korte lijnen o.a. met gsm-nummer en de jongereninspeceur heeft goede 
contacten met bv. de jeugdhuizen,.. 
Het aangekaarte probleem is een multidisciplinair probleem dat niet evident of eenvoudig 
aan te pakken is. 
Burgemeester De Cock eindigt met de stelling dat onze politiezone stevig inzet op de 
drugproblematiek maar dat het probleem in heel Vlaanderen zeer groot is. Hij wil niet dat de 
indruk gegeven wordt dat onze politiezone ter zake niets doet. De vzw Drugpunt WWL is 
befaamd voor haar preventieve aanpak en ook de jongereninspecteur levert goed werk. 
Uiteraard blijven we hierop inzetten naar de toekomst toe. 
 
Tot slot dankt raadslid De Geyter zijn collega-raadslid Matthys voor haar grote verdienste om 
dit probleem te benoemen. Hij besluit dat de politieraad niet enkel een stemvergadering is 
maar dat alle raadsleden begaan zijn met hun mensen en hun wijken. Hij dankt alle 



politieraadsleden voor de inzet en de bekommernissen om dit probleem aan te kaarten en te 
benoemen. 
 

GEHEIME ZITTING 

 
Gedaan in zitting, datum als hierboven 
 
De secretaris De voorzitter 
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