
Provincie Politiezone 

Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 

 

POLITIERAAD VAN 13 JUNI 2022 

 

Aanwezig: Alain Pardaen, voorzitter; 
Andy De Cock, burgemeester; 

Annelien Van Der Gucht, Karel Van Imschoot, Antoine Van Heuverswyn, 
Wouter Bracke, Marianne Matthys, Piet Baetens, Roger Van De Weghe, 
Anja Missotten, Rosa Van den Abeele, Evi Rasschaert, 
Piet Van Heddeghem, Koen De Wilde, raadsleden; 
Gerritjan Maes, korpschef; 
Brigitte De Moor, secretaris 

  
Verontschuldigd: Kenneth Taylor, burgemeester; 

Albert De Geyter, Herman Strobbe, Marianna Gorré, Walter Govaert, 
David Van Malderen, raadsleden; 
Evi Rasschaert, raadslid verontschuldigd voor punt 1; 

Koen De Wilde, raadslid verontschuldigd voor punt 1 
 
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; 

 
Raadslid Evi Rasschaert vervoegt de zitting.  
 
2. Kennisgeving ontslag politieraadslid Vincent De Wilde 

Gelet op het schrijven van Vincent De Wilde d.d. 13/04/2022, 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 Koen De Wilde, opvolger als titelvoerend lid van de 

politieraad in vervanging van raadslid Vincent De Wilde 

Gelet op het ontslag van Vincent De Wilde als politieraadslid; 

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

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Laarne van 02 januari 2019  waarin 
geen opvolger verkozen werd verklaard ter vervanging van Vincent De Wilde; 



Gelet op het goedgekeurde gemeenteraadsbesluit van Laarne van 28 april 

2022 waarin Koen De Wilde effectief verkozen werd verklaard als opvolger van de politieraad 
ter vervanging van Vincent De Wilde; 

Gelet op het goedgekeurde besluit en geldigverklaring van de bestendige 
deputatie d.d. 2 juni 2022; 

Gelet op het feit dat Koen De Wilde sedert de verkiezing zonder enige 
onderbreking heeft voldaan en nog steeds voldoet aan de eisen voor verkiesbaarheid en 

gelet op het feit dat hij 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 Koen De Wilde  worden goedgekeurd. Hij wordt uitgenodigd 

om de grondwettelijke eed af te leggen. Koen De Wilde 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 Koen De Wilde wordt als politieraadslid aangesteld en neemt verder 
deel aan de beraadslagingen van de politieraad. Hij zal het mandaat van zijn 
voorganger Vincent De Wilde beëindigen; 

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

Bijlage: ondertekende akte van eedaflegging. 
 

4. Jaarverslag 2021 

Gelet op het feit dat het jaarrapport 2021 op voorhand per post werd 
overgemaakt aan de politieraadsleden en dat zij ook een digitale versie kregen via mail op 1 
juni 2022; 

Overwegende dat de politieraadsleden bijkomende vragen over het 
jaarrapport konden overmaken ten laatste tegen donderdag 9 juni 2022 via mail aan de 

voorzitter, de korpschef en de politiesecretaris; 

Gelet op de ontvangen, bijkomende vragen gesteld door raadsleden Karel Van 
Imschoot en Marianne Matthys; 

Gelet op de uiteenzetting van de korpschef over het jaarverslag 2021 aan de 
hand van een power-pointpresentatie waarin ook de diverse vragen van de politieraadsleden 
worden beantwoord; 

Gehoord de toelichting gegeven door de korpschef bij diverse opmerkingen en 
vragen geformuleerd tijdens de zitting over het jaarrapport 2021; 

Overwegende dat het jaarverslag 2021 publiek zal kenbaar gemaakt worden 
via de website van de politie; 

Gelet op de  uiteenzetting via power-pointvoorstelling van commissaris Stefan 

Schamp over de ‘recherche PZWLW 2021’ ; 

Gehoord de diverse vragen / opmerkingen van verschillende raadsleden ter 
zake en de antwoorden gegeven door CP Schamp en de KC; 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2021; 

Artikel 2: extra toe te voegen gegevens:  



- Raadslid Koen De Wilde vraagt naar het aantal doorverwijzingen naar drugpunt 

vanuit de scholen. Deze info kregen we na politieraad aangereikt van Christophe Van 
huyse: 

‘Rechtstreeks doorverwijzen vanuit de school is niet eenvoudig. Er is een onderscheid 

tussen ‘passief’ verwijzen, waar de school meegeeft dat er lokaal een dienst is waarbij 

leerlingen en ouders terecht kunnen enerzijds. Anderzijds is er de ‘actieve of opgelegde 

verwijzing’, daarvoor heeft de school de toestemming nodig van de leerling (-18) en 

minstens 1 van de ouders. Dit omdat wij een ‘externe dienst’ zijn, mag een school niet 

zonder toestemming onze begeleiding ‘opleggen’ of opnemen in een 

begeleidingscontract of dergelijke meer. 

 

Dus, dat zien we in de cijfers. Wat doen scholen wel : bij problematisch functioneren 

hebben ze de eigen leerlingenbegeleiding en het clb. Vaak gebeurt daar al veel en 

hier en daar is er een verwijzing vanuit de school naar onze dienst, mits dus voldaan 

aan het juridisch kader : toestemming kind en 1 vd ouders of voogd. 

 

De meeste scholen hebben of zijn bezig met een drugbeleid op school, gecoacht door 

onze dienst in samenwerking met CGG Waas en Dender. Daar zijn er 4 pijlers : regels en 

afspraken; zorg en begeleiding; educatie en omgevingsinterventies. Binnen de pijler 

‘zorg en begeleiding’ staat dan op welke manier er kan samengewerkt of verwezen 

worden met diverse partners, binnen de correcte juridische krijtlijnen.  

Aanvullend nog het aantal aanmeldingen vanuit de scholen : 2021 = 3; 2020 = 5; 2019 

= 2; 2018 = 3’. 
- Jongeren sensibiliseren via gerichte communicatiekanalen (o.a. money-mules) (vraag 

van raadslid Annelien Van Der Gucht). 

Deze suggestie wordt opgevolgd. De korpschef voegt hieraan toe dat we in 2023 een 
doorlichting plannen van onze externe communicatie via de hogeschool Artevelde. 

- We noteren de bezorgdheid van raadslid Matthys over de drugproblematiek en het 
onveiligheidsgevoel bij de bevolking dat hierdoor gecreëerd wordt en haar vraag om 
een signaal bovenlokaal te geven in verband met het tekort aan capaciteit en 

middelen om ook de ‘kleine drugdealers’ aan te pakken. Ze pleit voor een verdere 
blijvende inzet ter zake; 

- Raadslid Antoine Van Heuverswyn verwijst naar de problematiek van IFG 
(interfamiliaal geweld) en hij peilt naar het aantal dossiers IFG. Dit fenomeen behoort 
hoofdzakelijk tot de activiteiten van de sociale cel. De opvolging ervan vereist een 
multidisciplinaire aanpak. HINP Verhamme is het vaste aanspreekpunt maar er wordt 

casusgericht gewerkt. 

- TO-DO: in één van de volgende politieraden (eventueel 21 september 2022) zal een 
uiteenzetting gegeven worden, specifiek over IFG. 

- De voorzitter dankt voor de verrijkende uiteenzettingen over het jaarrapport 2021 en 
de rechercheactiviteiten 2021. 

 
5. Goedkeuren aanpassing personeelsbehoeftenplan & bijhorend functieprofiel 

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 29 november 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 aanpassing aan het 
personeelsbehoeftenplan die als bijlage worden gevoegd en waarin de huidige wijziging met 
een verticale lijn werd aangeduid; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om de personeelsformatie uit te 
breiden met:  
◊ 1 Calog-personeelslid – niveau B – financiën voor de dienst HRM, Logistiek en Beleid; 
 

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

opgemaakt; 

Gelet op het feit dat dit functieprofiel wordt toegevoegd aan het 
personeelsbehoeftenplan; 

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 26/04/2022 waarin de aanpassing aan de 

personeelsformatie werd voorgelegd; 

Besluit: met algemene stemmen 

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 

 3 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: het bijhorend functieprofiel voor  de functie van ‘xx’ wordt goedgekeurd; 

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

 
6. Bepalen selectiecommissie in het kader van externe werving voor inspecteur interventie 

en onthaal 

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

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 56, tweede lid; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van 
sommige bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol), artikel IV.31, tweede lid; 

Gelet op artikel IV.31, tweede lid van UBPol waarin de samenstelling van de 

selectiecommissie is bepaald en die advies verleent aan de benoemende overheid; 

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 56, eerste lid; 

Gelet op de Wet van 26 april 2022 houdende de essentiële elementen van het 
statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere 
bepalingen met betrekking tot de politiediensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten (RPPol), in het bijzonder artikel IV.I.30, vijfde lid; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van 
sommige bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder titel IV, hoofdstuk I, 
afdeling 6 (De selectiecommissie); 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 september 2021 tot bepaling van de 
datum van de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse 
bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de 
politiediensten en van het Ministerieel Besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van het Ministerieel 
Besluit van 28 december 2021 tot uitvoering van sommige bepalingen van het Koninklijk Besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

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

Gelet op het voorstel van het college; 

Gelet op het voorstel van raadslid Wouter Bracke om ook externe leden te 
betrekken bij de voorgestelde selectiecommissie; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad bepaalt de samenstelling van selectiecommissie in het kader van 
externe werving voor inspecteurs interventie en onthaal algemeen als volgt: 

 voorzitter: korpschef van de politiezone Wetteren Laarne Wichelen of een door 
de korpschef aangewezen vervanger 

 de eerste bijzitter: een medewerker van de politiezone Wetteren Laarne Wichelen 
die door de korpschef wordt aangewezen en die de graad van commissaris bezit;  



 de tweede bijzitter: een medewerker van de politiezone Wetteren Laarne 

Wichelen of van een ander korps die door de korpschef wordt aangewezen en 
die de graad van commissaris bezit; 

 de derde bijzitter: een medewerker van de politiezone Wetteren Laarne Wichelen 
die door de korpschef wordt aangewezen en die behoort tot de dienst HRM, 
Logistiek en Beleid en die de graad van consulent of adviseur bezit; 

 de vierde bijzitter: een medewerker van de politiezone Wetteren Laarne Wichelen 

die door de korpschef wordt aangewezen uit de leden van de dienst interventie 
en onthaal die de graad van hoofdinspecteur bezitten; 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

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

 
7. Behoeftebepaling - externe rekrutering van 1 onderhoudsmedewerker PZ 

Gelet op het feit dat een lid van het poetspersoneel met pensioen zal gaan op 
1 maart 2023 waardoor een contractuele, deeltijdse vacature vrijkomt van 32 uur per week 
voor een onderhoudsmedewerker; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om deze vacature te openen via 
externe rekrutering; 

Gelet op artikel 118, tweede lid van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP); 

Gelet op artikel 26 van de Exoduswet van 26 april 2022 houdende de essentiële 
elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en diverse andere 
bepalingen met betrekking tot de politiediensten; 

Gelet op het voorstel van wijze van selectie; 

Gelet op het voorstel van selectiecommissie; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende functie vacant te verklaren via externe werving: een 
onderhoudsmedewerker voor een contractuele, deeltijdse vacature van 32 uur per 
week; 

Artikel 2: de wijze van selectie bij externe rekrutering van een onderhoudsmedewerker wordt 
als volgt bepaald:  

 De publicatie van deze vacature zal gebeuren via www.jobpol.be, de VDAB en via 
sociale media. Kandidaten kunnen deelnemen door een brief of mail te sturen, 
gericht aan de politiezone. Kandidaten waarvan het dossier ontvankelijk is, worden 
vervolgens uitgenodigd voor een praktische proef en een interview. Er zal een 
werfreserve van 24 maanden worden aangelegd voor deze functie; 

Artikel 3: de selectiecommissie voor de functie onderhoudsmedewerker – externe rekrutering 

wordt als volgt bepaald: 

voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 

bijzitter 1: niveau A - adviseur diensthoofd HRM, Logistiek en Beleid of bij afwezigheid 
een vervanger aan te duiden door de korpschef 

bijzitter 2: niveau B – consulent – Logistiek Beheer of bij afwezigheid een vervanger 

aan te duiden door de korpschef 

secretaris: aan te duiden door de voorzitter; 

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

 
 



8. Behoeftebepaling - vacant verklaring eerst intern, dan extern van 1 consulent (Calog-

functie - niveau B) 

Overwegende dat in huidige zitting van de politieraad, het aangepaste 
personeelsbehoeftenplan werd goedgekeurd waarin een bijkomende functie – niveau B – 
‘consulent financiën’ werd gecreëerd. 

Overwegende dat het personeelslid (niveau B) dat de functie ‘Logistiek Beheer’ 
uitoefent, intern kan doorschuiven naar deze functie waardoor een functie (niveau B) 

consulent Logistiek Beheer vrijkomt; 

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op 1 Calog-functie – niveau B 
(consulent) – Logistiek Beheer; 

Gelet op het functieprofiel voor ‘consulent Logistiek Beheer’; 

Gelet op het feit dat deze vacant-verklaring enkel zal gebeuren na 
goedkeuring van het aangepaste personeelsbehoeftenplan door de toezichthoudende 

overheid; 

Overwegende dat deze functie zal vacant verklaard worden via een externe 
statutaire werving via www.jobpol.be als er geen geschikte kandidaten weerhouden worden 
via 1 mobiliteitscyclus; 

Gelet op Deel IV van de RPPol  m.b.t. de aanwerving, de selectie en de 

opleiding van het politiepersoneel; 

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 voorstel van selectiecommissie voor de functie ‘consulent HRM’, 
zowel bij mobiliteit als bij externe statutaire werving; 

Gelet op het voorstel voor het bepalen van de wijze van selectie bij externe, 
statutaire werving; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekking vacant te verklaren: 1 Calog-functie consulent – Logistiek 

Beheer (niveau B) en waarvoor geen werfreserve wordt aangelegd via de mobiliteit; 

Artikel 2: de vermelde functie vacant te verklaren via externe statutaire werving via 
www.jobpol.be indien geen geschikte kandidaten weerhouden worden via d 
mobiliteit; 

Artikel 3: de selectiecommissie voor de functie consulent – Logistiek beheer, zowel bij 
mobiliteit als bij externe statutaire werving wordt als volgt bepaald: 

voorzitter: korpschef – HCP G. Maes 

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

lid lokale politie: adviseur diensthoofd Marie-Christine Boyen, PZ Berlare/Zele  of bij 

afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

secretaris: aan te duiden door de voorzitter; 

Artikel 4: de wijze van selectie bij externe, statutaire werving wordt als volgt bepaald: 
inschrijven gebeurt via www.jobpol.be. De eerst 25 inschrijvingen worden via de 
dienst Rekrutering en Selectie (Brussel) onderworpen aan een cognitieve 



vaardigheidsproef en een persoonlijkheidsproef. De geslaagde kandidaten stromen 

door naar een selectie, ingericht door de politiezone. Op het niveau van de 
politiezone zal de selectieprocedure bestaan uit een schriftelijke proef, gevolgd 
door een mondelinge proef. Aan de mondelinge proef zullen de kandidaten 
deelnemen die minstens 50 % behaalden op de schriftelijke proef. Er wordt bij deze 
selectie een werfreserve aangelegd voor 24 maanden; 

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

 
9. Principebeslissing tot aankoop van twee voertuigen voor de wijk 

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 twee voertuigen, respectievelijk voor de wijkdiensten Laarne 
en Wichelen, aan vervanging toe zijn; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om deze 2 wijkvoertuigen te 
vervangen door elektrische voertuigen van het type VW ID3;; 

Overwegende dat, om vermelde redenen, de politiezone wenst over te gaan 
tot de aankoop van twee elektrische voertuigen VW ID3 (incl. ombouw) via het raamcontract 

van ‘Gestroomd.be’; 

Overwegende dat de kostprijs voor beide voertuigen geraamd wordt op € 
115.000 (incl. btw); 

Overwegende dat het aangewezen is om een herstellingscontract af te sluiten 
voor deze voertuigen; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor een herstellingscontract voor beide 

voertuigen in totaal wordt geraamd op € 24.000 (incl. btw); 

Overwegende dat de nodige kredieten werd voorzien op artikel 330/743-98 
(aankoop) en op artikel 330/127-06 (herstellingscontract) van de begroting 2022;  

Gehoord de vraag van raadslid Wouter Bracke over de dure kostprijs van de 
voertuigen en de hoge kost van het onderhoudscontract voor beide voertuigen en gehoord 
de toelichting van de korpschef (aankoop en ombouw gebeuren via raamcontract) en de 

toelichting van de voorzitter (het onderhoudscontract betreft enkel een voorzichtige raming 

waarbij we nog niet over duidelijke richtlijnen beschikken); 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn over de wijze waarop de 
voertuigen verzekerd zijn en het antwoord van de korpschef dat alle voertuigen in de 
beginfase omnium verzekerd zijn en we dit nader zullen uitzoeken voor de oudere voertuigen; 

Antwoord na opzoeking: alle leasingvoertuigen worden verplicht omnium verzekerd, de 

overige verzekeringen worden per voertuig bekeken (afhankelijk van het soort voertuig); 
Overwegende dat we onze verzekeringsportefeuille hebben gegund in 
samenwerkingsverband met andere politiezones om een zo goed mogelijk contract en 
voordelige prijs te bedingen, aldus de korpschef; 

Besluit: met 13 JA-stemmen en 1 onthouding 



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

voertuigen van het type VW ID3 voor een totaal geraamd bedrag van € 115.000 
(incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze aankoop via 
raamcontract ‘Gestroomd.be’; 

Artikel 3: de raad geeft principieel goedkeuring tot het afsluiten van een herstellingscontract 
voor deze voertuigen voor een totaal geraamd bedrag van € 24.000 (incl. btw) voor 

de twee voertuigen samen; 

Artikel 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-98 (aankoop) en artikel 330/127-06 
(herstellingscontract) van de begroting 2022; 

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

 
10. Principebeslissing tot aankoop van wapenholsters en zoeklichten 

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 nieuw, innovatief systeem voorhanden is om een 
zoeklicht te bevestigen op een wapen; 

Overwegende dat dit systeem het voordeel biedt dat beide kunnen 
gemanipuleerd worden met een hand; 

Overwegende dat bij het bevestigen van een zoeklicht op een wapen, ook een 
nieuwe holster dient aangekocht te worden, waarin zowel het wapen als het zoeklichtje kan 
opgeborgen worden; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om – in eerste instantie – de 

operationele personeelsleden van de dienst interventie en van de Argusploeg, hiermee uit te 
rusten; 

Overwegende dat dit – in eerste instantie – gaat over 45 zoeklichtjes en 
wapenholsters betreft; 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van 45 zoeklichtjes (enkel om 
te verlichten niet om te pointeren) en holsters worden geraamd op € 15.000 (incl. btw); 

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

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/124-02 van de begroting 
2022; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van 45 zoeklichtjes en 
holsters voor een totaal geraamd bedrag van € 15.000 (incl. btw); 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/124-02 van de begroting 2022; 



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

 
11. Principebeslissing tot aankoop van een ANPR-systeem   

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

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

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

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

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

Gelet op het feit dat de politiezone beschikt over een ANPR-netwerk met vaste 

camera’s en een mobiele ANPR, ingebouwd in een politievoertuig; 

Gelet op het feit dat het bestaande mobiele ANPR-toestel niet meer voldoet 
aan de huidige, geldende normen in het kader van de GDPR-wetgeving; 

Gelet op het feit dat het bestaande mobiele ANPR-systeem niet meer voldoet 
aan de procedures die het COC (Controleorgaan van de politiediensten) oplegt, volgens 

advies van onze DPO (Data Protection Officer); 

Overwegende dat het uit- en inbouwen van het de bestaande mobiele ANPR 
(het betreffend voertuig wordt immers binnenkort vervangen), de nodige investeringen om het 
compatibel te maken aan de huidige wetgeving en de reeds verouderde technologie, 
redenen zijn om over te gaan tot de aankoop van een nieuw mobiel ANPR-toestel; 

Overwegende dat de kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op € 29.900  

(excl. btw) of € 36.179 (incl. btw); 

Overwegende dat deze opdracht kan uitgevoerd worden volgens artikel 92 
van de Wet op de Overheidsopdrachten (geraamde waarde lager dan € 30.000 – excl. btw) 
of via raamcontract FEDPOL 2017R3043 indien dit raamcontract nog geldig is; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/744-51 van de begroting 
2022; 

Gehoord de vraag van raadslid Antoine Van Heuverswyn over de 
wetenschappelijke correctheid van de metingen van een mobiel ANPR-systeem en gehoord 
de repliek van de korpschef; 

Gehoord raadslid Marianne Matthys die stelt dat het ANPR-systeem dat in juni 
2016 werd geïnstalleerd, goedkoper was dan het toenmalig raamcontract en haar vraag om 
het raamcontract nu ook te vergelijken met een andere leverancier en gehoord de 

bevestiging hiertoe van de korpschef; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een mobiel ANPR-
toestel voor een totaal geraamd bedrag van €  29.900 (excl. btw) of € 36.179 (incl. 
btw); 

Artikel 2: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht volgens 
artikel 92 van de Wet op de overheidsopdrachten (via aanvaarde factuur) of via 
raamcontract FEDPOL 2017R3043 indien dit raamcontract nog geldig is; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/744-51 van de begroting 2022; 

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

 



12. Principebeslissing tot afsluiten van een contract voor verkoop van patrimonium PZ via een 

veilingsite 

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 wet van 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 algemeen reglement op 
de boekhouding van de lokale politie; 

Gelet op de omzendbrief van 15 december 1993 van minister Kelchtermans; 

Gelet op de omzendbrief GPI 51 (13 september 2006) betreffende de 
behandeling van afgedankt politiematerieel. - Richtlijnen en aanbevelingen; 

Overwegende dat de politiezone bepaald afgeschreven materiaal waarvan 
nog een redelijke restwaarde wordt verwacht (bv. voertuigen, informaticamateriaal,..) wenst 
aan te bieden voor verkoop via een veilingwebsite; 

Overwegende dat een efficiënte manier om dergelijke verkopen te 
organiseren, erin bestaat om het afgeschreven materiaal aan te bieden via een 
veilingwebsite; 

Overwegende dat deze manier van werken een minimale impact heeft op het 
eigen personeel; 

Overwegende dat verschillende firma’s ter zake zullen aangeschreven worden, 

waarna het politiecollege de opdracht ‘overeenkomst met een veilingwebsite’ zal toekennen 
op basis van de verkregen specificaties; 

Gelet op artikel 330/161-02 (verkoop van goederen) van de begroting waarop 
de ontvangsten zullen geboekt worden; 

Gehoord de vraag van raadslid Antoine Van Heuverswyn over de vroegere 
werkwijze ter zake en gehoord het antwoord van de korpschef; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het afsluiten van een ‘overeenkomst 
tussen de politiezone en een veilingwebsite’ voor het verkopen van afgeschreven 
materiaal met een redelijke restwaarde; 

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

Artikel 3: deze ontvangsten kunnen geboekt worden op artikel 330/161-02 (verkoop van 

goederen) van de begroting; 

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

 
13. Principebeslissing tot aankoop airco voor serverlokaal 

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 in het serverlokaal gebruik wordt gemaakt van een 
aircosysteem om er voor te zorgen dat de servers een constante temperatuur kunnen 
aanhouden; 

Overwegende dat het bestaand aircosysteem werd aangekocht in 2013 en dit 
de laatste tijd al diverse defecten vertoonde; 

Overwegende dat het om deze reden, aangewezen is om een back-up-

systeem te installeren zodat de nodige continuïteit kan gegarandeerd worden; 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van een aircosysteem voor het 
serverlokaal wordt geraamd op € 11.000 (incl. btw) en het jaarlijks onderhoudscontract wordt 
geraamd op € 200 (incl. btw); 

Gelet op het feit dat deze aankoop kan uitgevoerd worden volgens artikel 92 

van de Wet op de overheidsopdrachten – via aanvaarde factuur; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/724-60 (aankoop) en artikel 
330/125-06 (onderhoudscontract) van de begroting 2022; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een aircosysteem voor 

het serverlokaal voor een totaal geraamd bedrag van € 11.000 (incl. btw); 

Artikel 2: de raad geeft principieel goedkeuring tot het afsluiten van een 
onderhoudscontract ter zake voor een jaarlijks totaal geraamd bedrag van € 200 
(incl. btw); 

Artikel 3: de raad geeft het college opdracht tot het gunnen van deze opdracht volgens 
artikel 92 van de Wet op de overheidsopdrachten ; 

Artikel 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/724-60 (aankoop) en artikel 330/125-06 
(onderhoudscontract) van de begroting 2022; 

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

 
 Vragen en opmerkingen 

Overmaken begrotingswijziging, jaar- en begrotingsrekeningen en begrotingen 

De voorzitter vraagt het akkoord aan de raadsleden om de begrotingswijziging, jaar-en 
begrotingsrekeningen en begrotingen digitaal over te maken. 
Wie nog een papieren versie van deze documenten wil verkrijgen, dient dit aan te vragen via 
de politiesecretaris. 
Van de aanwezige raadsleden wenst enkel Marianne Matthys nog een papieren versie te 

ontvangen. 
Opmerking: aan de verontschuldigde raadsleden wordt gevraagd de politiesecretaris in 

kennis te stellen indien men nog een papieren versie wenst te ontvangen. 

 
Recente brand in Wetteren d.d. 6 juni 2022 (op de grensscheiding met de gemeente Laarne) 

Raadslid Koen De Wilde verwijst naar de recente brand van 6 juni 2022 die woedde op de 

grensscheiding Wetteren / Laarne. 



Hij vraagt naar een intergemeentelijke en algemene communicatie ter zake binnen de 

politiezone. Er heerste immers verwarring en ongerustheid bij de bevolking.  
De voorzitter stelt dat de communicatie verschilt naargelang het incident. Als er brand 
uitbreekt in een SEVESO-bedrijf, dan wordt een rampenkamer opgericht en wordt het 
provinciaal rampenplan afgekondigd. 
Bij het incident waarvan sprake, is het de brandweer die op het moment zelf bepaalde keuzes 
maakt. Zo werd ‘be-alert’ enkel in ‘Overschelde’ geactiveerd om niet alle inwoners van 

Wetteren ongerust te maken. 
Burgemeester De Cock voegt hieraan toe dat de gemeente waar het incident gebeurt, het 
initiatief moet nemen. Hij verwijst naar het belang van pre-communicatie naar de 
noodplanningsambtenaar toe en naar het motorkapoverleg.  
De info uit de eerste lijn kwam inderdaad vrij traag. Zo kreeg de burgemeester van Laarne 
slechts om 11.30 uur de nodige info.  

Binnenkort zal een mail gestuurd worden aan de noodplanningsambtenaren om de 
onderlinge samenwerking te optimaliseren. De buurgemeente zou de info van de gemeente 
van het incident kunnen kopiëren en op haar beurt aan haar inwoners verspreiden.  
Als men geen ‘be-alert’- bericht krijgt, betekent dit automatisch dat men niet ongerust hoeft 
te zijn. Een ‘overload’ aan informatie is niet OK. 

TO-DO: burgemeester De Cock stelt voor om dit onderling te bekijken met de diverse betrokken 
partners. 
Ook de voorzitter pleit ervoor om geen onnodige onrust te creëren bij de bevolking. Het is de 
brandweercommandant die beschikt over info vanuit de eerste lijn en het best geplaatst is om 
in te schatten welke communicatie het best gevoerd kan worden. 
Raadslid Wouter Bracke is een andere mening toegedaan: ‘be-alert’ zou algemeen moeten 

geactiveerd worden bij een hevige brand zodat alle inwoners op de hoogte zijn. 
Burgmeester De Cock besluit dat werkpunten voor brandweer en politie worden 
meegenomen maar dat de communicatie vanuit de brandweer moet komen. Uit elke 
noodsituatie valt te leren en zijn er belangrijke lessen te trekken. 
De korpschef verwijst naar de vijf disciplines bij noodplanning (brandweer, medisch luik, politie, 
logistiek/administratief en communicatie) waarbij discipline 5 de communicatie met de 

bevolking betreft. De brandweerofficier nam de nodige beslissingen op het terrein. 
TO-DO: de korpschef besluit om de aandachtspunten voor de brandweer en de pre-
alarmering op te nemen in het overleg met de gemeentelijke veiligheidscellen, waarvan de 
eerste in Laarne doorgaat op 23 juni 2022. 
Ook de samenwerkingsverbanden tussen de communicatieambtenaren en de 
noodplanningsambtenaren zullen onder de aandacht gebracht worden. 

De voorzitter voegt hier tot slot aan toe dat het afhankelijk is van de beslissing van de 
brandweerofficieren ter plaatse welke opdracht naar communicatie toe wordt gegeven. 
 
Oplaadpunten voor elektrische voertuigen in wijkdiensten 

Raadslid Karel Van Imschoot vraagt of er voldoende oplaadpalen voor elektrische voertuigen 

voorhanden zijn aan de wijkposten. 
TO-DO: de korpschef bespreekt dit onderling met burgemeesters De Cock en Taylor. 
In Laarne is er een laadpaal achter het gemeentehuis en er komt een extra laadpunt. Het 
plaatsen van laadpalen is opgenomen in een plan. 
In Wichelen zijn er twee laadpalen voorzien aan de noordkant van het sociaal huis. 
 

Achterstallige ontvangsten vanuit het verkeersveiligheidsfonds 2017 

Raadslid Van Imschoot las dat er 41 miljoen euro zal uitbetaald worden aan achterstallige 
gelden uit het verkeersveiligheidsfonds 2017. 
Hij vraagt welk bedrag dit betekent voor onze politiezone. 
Ter info: 

 

Bovenlokale opdrachten 

Raadslid Marianne Matthys vraagt meer info over bovenlokale opdrachten, zoals de opdracht 
genaamd ‘HAZELDONK’. 



De korpschef verwijst naar federaal gecoördineerde acties die gemeenschappelijk gevoerd 

worden in Oost-Vlaanderen. 
Acties ‘HAZELDONK’ zijn controleacties gericht op drugs.  
Acties ‘GOLIATH’ oriënteren zich naar inbraken. 
Ook worden gecoördineerde verkeersacties gevoerd waaronder de verkeersveilige nacht, 
verkeersveilige dag, enz.. 
In totaal worden een tiental federaal gecoördineerde acties georganiseerd, waar zowel de 

federale politiediensten als andere lokale korpsen aan deelnemen. 
 

GEHEIME ZITTING 

 
Gedaan in zitting, datum als hierboven 
 

De secretaris De voorzitter 
B. De Moor A. Pardaen 

Voor eensluidend afschrift 
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Brigitte De Moor Alain Pardaen 


