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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 13 JA-stemmen en 3 onthoudingen 

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

 
2. Kennisgeving benoeming Albert De Geyter als burgemeester van Wetteren, ontslag als 

effectief politieraadslid en opnemen voorzitterschap politiecollege en-raad 

Gelet op het ministerieel besluit betreffende de benoeming van de heer Albert 
De Geyter tot burgemeester van Wetteren vanaf 1 juli 2022; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Wetteren d.d. 30 

augustus 2022 betreffende de akteneming van de eedaflegging van burgemeester Albert De 
Geyter; 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van de benoeming en de eedaflegging van de heer 
Albert De Geyter tot burgemeester van de gemeente Wetteren met ingang van 1 

juli 2022; 

Artikel 2: de heer Albert De Geyter maakt vanaf 1 juli 2022 ‘van ambtswege’ deel uit van de 
politieraad en neemt bijgevolg ontslag als ‘effectief lid’ van de politieraad vanaf 1 
juli 2022 waarvoor in zijn opvolging zal worden voorzien; 

Artikel 3: de heer Albert De Geyter neemt het voorzitterschap op van politieraad en 
politiecollege vanaf 1 juli 2022. 

 



3. Aanstelling en eedaflegging van Godelieve De Gelder, opvolger als titelvoerend lid van 

de politieraad in vervanging van raadslid Albert De Geyter 

Gelet op het ontslag van de heer Albert De Geyter als ‘effectief’ politieraadslid 
vanaf 1 juli 2022; 

Overwegende dat de heer Albert De Geyter vanaf 1 juli 2022 als burgmeester 
van Wetteren van ‘ambtswege’ deel uitmaakt van de politieraad; 

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 
geen opvolger verkozen werd verklaard ter vervanging van Albert De Geyter; 

Gelet op het goedgekeurde gemeenteraadsbesluit van Wetteren van 22 juni 
2022 waarin Godelieve De Gelder effectief verkozen werd verklaard als opvolger van de 
politieraad ter vervanging van Albert De Geyter; 

Gelet op het besluit van de deputatie ‘bestuurlijk toezicht – verkiezing 
politieraadslid PZ Wetteren – Laarne – Wichelen’ en de geldigverklaring ervan door de 
deputatie, zoals goedgekeurd in openbare zitting van 1 september 2022; 

Gelet op het feit dat Godelieve De Gelder 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 Godelieve De Gelder  worden goedgekeurd. Zij wordt 

uitgenodigd om de grondwettelijke eed af te leggen. Godelieve De Gelder 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 Godelieve De Gelder wordt als politieraadslid aangesteld en neemt 

verder deel aan de beraadslagingen van de politieraad. Zij zal het mandaat van 
haar voorganger Albert De Geyter, als effectief lid van de politieraad, beëindigen; 

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

Bijlage: ondertekende akte van eedaflegging. 
 
 

4. Jaarrekening 2021 

 

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

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

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



Gelet op het ontwerp van de rekening 2021, bevattende de 

begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans; 

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

Gehoord de toelichting en verduidelijking gegeven door de bijzondere 
rekenplichtige Jeroen Bosman over de bijzonderste cijfergegevens van de jaarrekening 2021; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heyverswyn over de ‘ruime raming’ van 

de begroting en zijn vraag of er zicht is op de explosie van de energiekosten; 

Gehoord de repliek van de bijzondere rekenplichtige inzake de stijgende 
energieprijzen versus de stijgende personeelskost, het niet-ingevulde personeelskader en zijn 
verwijzing naar de opgemaakte meerjarenplanning wat betreft de gemeentelijke dotaties; 

Besluit: met 16 JA-stemmen en 1 onthouding 

Artikel 1: de balans per 31 december 2021 

Vaste activa                    5.438.111    

Vlottende activa      5.127.904 

Totaal van de activa      10.566.015 

Eigen vermogen      9.091.808 

Voorzieningen       0 

Schulden                               1.474.207  

Totaal van de passiva      10.566.015 

 Resultatenrekening per 31 december 2021 

Batig exploitatieresultaat        94.176 

Nadelig uitzonderlijk resultaat van het boekjaar  10.362 

Batig resultaat van het boekjaar    83.814 

 

Artikel 2: De begrotingsrekening over het dienstjaar 2021 

Netto vastgestelde rechten (gewone dienst)  14.437.145 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)   10.293.730 

Begrotingsresultaat (gewone dienst)    4.143.415 

Over te dragen vastleggingen (gewone dienst)  24.042 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)   4.167.456 

 

Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst)  483.973 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)  483.973 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)   0 

Over te dragen vastleggingen (buitengewone dienst) 222.679       

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)  222.679 

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

bevoegde diensten; 

Burgemeester Taylor vervoegt de zitting. 

 
5. Goedkeuren budgetwijziging nr. 1 van 2022 - gewone dienst en buitengewone dienst 



Overwegende dat om de in bijgaande tabel opgegeven redenen zekere 

begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; 

Gehoord de toelichting gegeven door de bijzondere rekenplichtige, Jeroen 
Bosman; 

Gehoord de vaststelling van raadslid Van Heuverswyn over het niet-ingevulde 
personeelskader en zijn vraag of in de huidige legislatuur hierin nog enige verandering te 
verwachten is; 

Gehoord de repliek van de korpschef over de gebrekkige instroom van 
Nederlandstalige kandidaten waarmee alle lokale korpsen geconfronteerd worden en zijn 
vaststelling dat we ter zake een inhaalbeweging uitvoeren; 

Besluit: met 17 JA-stemmen en 1 onthouding 

Artikel 1: de politiebegroting wordt overeenkomstig de toelichting gewijzigd en de nieuwe 
uitkomst wordt vastgesteld zoals in de tabel als bijlage; 

Artikel 2: gewone dienst: samengevat  
Algemeen begrotingsresultaat na rekening 2021 bedroeg 4.143.415  euro. 
- De ontvangsten verhogen met 207.594 en 239.604 euro 
- De uitgaven verhogen met 215.460 en 109.390 euro 
- De overboekingen worden verhoogd met 181.500 euro. 

Hierdoor wijzigt het geraamd resultaat van 2022 van –1.631.006 naar -1.594.158 euro,  
en komt het geraamd algemeen begrotingsresultaat na BW op  2.549.257 euro. 

 
Artikel 3: buitengewone dienst: samengevat worden de ontvangsten van het eigen 

dienstjaar verlaagd met 1.000.000 euro. De uitgaven van het eigen dienstjaar 
worden verhoogd met 20.000 euro en verlaagd met 838.500 euro. De 

overboekingen worden verhoogd met 181.500 euro. 
Het algemeen geraamd begrotingsresultaat van de buitengewone dienst bedraagt 
0 euro. 

 
 

 
 

 



6. Uiteenzetting over 'intrafamiliaal geweld' (IFG) 

Gelet op de uiteenzetting gegeven door hoofdinspecteur van de sociale cel, 
Wendy Verhamme, over ‘intrafamiliaal geweld’; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn over de concrete betekenis 
van een ‘multidisciplinaire aanpak’ en gehoord de uitleg van hoofdinspecteur Verhamme ter 
zake; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn of er bij ernstige gevallen ook 

overlegvergaderingen georganiseerd worden tussen alle partners en gehoord het antwoord 
van hoofdinspecteur Verhamme over een ketengerichte aanpak waarbij de politie steeds 
betrokken is; 

Gehoord raadslid Van Heddeghem, die verwijst naar de getoonde statistiek 
waaruit blijkt dat de PZ Wetteren – Laarne – Wichelen aanvankelijk koploper was wat betreft 
het aantal gevallen IFG en nu gezakt is in de ranking en zijn vraag of hiervoor een verklaring te 

vinden is; 

Gehoord het antwoord van hoofdinspecteur Verhamme die verwijst naar de 
Covid-periode de laatste twee jaar en de vaststelling dat IFG t.o.v. kinderen in die periode 
steeg; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Der Gucht of een digitale melding mogelijk 

is in het kader van IFG en gehoord het antwoord van hoofdinspecteur Verhamme dat een 
melding kan gemaakt worden via mail maar dat een officiële verklaring / aangifte bij de politie 
noodzakelijk is. 

Gehoord de verwijzing naar een proefproject ‘Family Justice Centrum’, dat 
opgestart is in de provincie Limburg en te vergelijken is met het ‘zorgcentrum tegen seksueel 
geweld’, aldus hoofdinspecteur Verhamme; 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van een uiteenzetting over intrafamiliaal geweld (IFG), 
gegeven door hoofdinspecteur Wendy Verhamme aan de hand van een power-
pointpresentatie; 

 
7. Principebeslissing tot aankoop van voertuig (dienst verkeer) 

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 voertuig van de dienst verkeer, met name een Volvo 
V70, werd aangekocht in 2015 en aan vervanging toe is; 

Overwegende dat de politiezone – na marktonderzoek – voorstelt om dit 
voertuig te vervangen door een Skoda Enyaq IV 80 kwh met 4*4; 

Overwegende dat de politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van dit 
voertuig via het raamcontract van ‘Gestroomd.be’; 

Overwegende dat de kostprijs voor dit voertuig geraamd wordt op € 90.000 
(incl. ombouw van € 31.000, incl. fee en btw); 



Overwegende dat het aangewezen is om een herstellingscontract af te sluiten 

voor dit voertuig; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor een herstellingscontract voor dit 
voertuig wordt geraamd op € 11.000 (incl. btw); 

Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien op artikel 330/743-98 
(aankoop) van de begroting 2022 en op artikel 330/127-06 (herstellingscontract) te voorzien in 
de begroting 2023 en volgende dienstjaren;  

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een voertuig voor de 
dienst verkeer van het type Skoda Enyaq IV 80 kWh met 4*4, voor een totaal 
geraamd bedrag van € 90.000 (incl. ombouw, fee en 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 dit voertuig voor een totaal geraamd bedrag van € 11.000 (incl. btw); 

Artikel 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-98 (aankoop) van de begroting 2022 en 
op artikel 330/127-06 (herstellingscontract) te voorzien in de begroting 2023 en 
volgende dienstjaren; 

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

 
8. Principebeslissing 'groenonderhoud' 

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 politiecollege van 31/08/2021 waarin het akkoord werd gegeven 
om TMVS in 2021 een minicompetitie te laten uitvoeren tot regelmatig groenonderhoud van 
de parking en de omgeving van het politiehuis voor een totaal geraamd bedrag van € 
9.534,80 euro (incl. btw) en met een frequentie van viermaal per jaar; 

Gelet op het feit dat deze opdracht in zitting van het politiecollege d.d. 
09/11/2021 voor het jaar 2021 werd gegund via raamcontract TMVS aan de firma Krinkels voor 

een jaarbedrag van € 5.587,18 euro; 

Gelet op het feit dat dit jaarcontract binnenkort vervalt en de politiezone 
voorstelt om een nieuw contract ter zake af te sluiten voor een duur van vier jaar; 

Gelet op de raamovereenkomst  ‘Terreinen en stroken – onderhoud augustus 
2022’ van CREAT - TMVS die een minicompetitie zal uitschrijven voor deze opdracht; 

Overwegende dat in deze opdracht ook een eenmalige aankoop van vaste 
planten zal geïntegreerd worden; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor dit vierjaarlijks contract (incl. 
eenmalige aankoop van vaste planten), wordt geraamd op € 20.800  euro (incl. btw); 

Gelet op de kredieten voorzien op artikel 330/125-06 van de begroting 2022 en 
overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in volgende dienstjaren; 



Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het afsluiten van een vierjaarlijks contract 
via CREAT – TMVS d.m.v. een minicompetitie binnen de raamovereenkomst 
‘Terreinen en stroken – onderhoud augustus 2022’ en dit voor het groenonderhoud 
van de parking en de omgeving van het politiehuis, incl. een eenmalige aankoop 
van vaste planten, voor een totaal geraamd bedrag van €  20.800 (incl. btw); 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/125-06 van de begroting 2022 en deze 
uitgave zal voorzien worden in volgende dienstjaren; 

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

 
9. Principebeslissing tot aanpassen budgetplan voor informatica 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 budgetplan voor informatica 2022, zoals goedgekeurd in de 
politieraad van 29 november 2021; 

Overwegende dat de voorziene aankoop van een datatransmissieplatform 

voor dronebeelden uit dit goedgekeurd informaticaplan voor een geraamd bedrag van € 
6.500 (incl. btw) NIET zal verwezenlijkt worden; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om dit bedrag te heroriënteren naar 
‘meer prioritaire’ aankopen in 2022 op het vlak van ICT; 

Gelet op het voorstel en de argumentatie van de ICT-consulent die stelt dat er 
prioriteit gegeven wordt aan o.a. 6 schermen, 7 dockingstations en 1 dataserver voor een 

totaal geraamd bedrag van € 5.000 (incl. btw); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/742-53 van de begroting 
2021 (het initieel goedgekeurd bedrag voor informatica 2022 wijzigt niet); 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn over het 
‘datatransmissiesysteem voor dronebeelden’ en gehoord de toelichting van de korpschef ter 
zake; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot de vermelde heroriëntering van de 
kredieten / aankopen binnen het goedgekeurd informaticaplan 2022 waarbij het 
datatransmissieplatform voor dronebeelden niet zal worden aangekocht maar 
vervangen wordt door de aankoop van 6 schermen, 7 dockingstations en 1 

dataserver voor een totaal geraamd bedrag van € 5.000 (incl. btw); 

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

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

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

 



10. Principebeslissing tot aansluiting bij een overheidsopdracht van de Federale Politie inzake 

uitbetalen maaltijdcheques (via NV EDENRED Belgium) 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP); 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten, gewijzigd 
door de Wet van 18 mei 2022 (BS 30 mei 2022); 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om gegevens te delen met de 
onderneming die de maaltijdcheques zal leveren; 

Overwegende dat de politiezone de werknemers moet informeren over de 

uitwisseling van gegevens met de gekozen firma in het kader van de geldelijke rechtspositie 
van de personeelsleden; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 200 tot regeling van de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten (RPPol); 

Gelet op het sectoraal akkoord van 2017-2018 dat het recht op 

maaltijdcheques opent voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie op twee 
niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van het de geldelijke 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten (BS. 26 juni 2019); 

Overwegende dat er een overheidsopdracht werd uitgevoerd om een 
leverancier van maaltijdcheques voor de personeelsleden van de politiediensten aan te 

stellen; 

Overwegende dat de Federale Politie deze overheidsopdracht heeft 
uitgevoerd voor de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op de dossier met nr. Procurement 22 R3 082 (Bestek nr. 2022 R3 van 
28/12/2021) – meerjarige overeenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en 
beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de 

personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus; 

Overwegende dat de Lokale Politiezone die intekent op bovenvermeld dossier 
het registratiesysteem GALOP dient te gebruiken voor het beheer van de administratieve en 
financiële personeelsgegevens; 

Overwegende dat de Lokale Politie Wetteren Laarne Wichelen het 
registratiesysteem GALOP gebruikt; 

Gelet op het feit dat de bovenvermelde overheidsopdracht met nr 
Procurement 2022 R3 082 de firma Edenred Belgium NV heeft aangeduid; 

Gelet op de gemotiveerde gunningsbeslissingen van deze overheidsopdracht 
die volledig wordt toegevoegd aan deze beraadslaging; 

Overwegende dat er een overeenkomst dient afgesloten te worden tussen 

iedere individuele lokale politiezone en de aangewezen firma Edenred Belgium NV; 

Overwegende dat de overheidsopdracht bepaalt dat elke zone een SPOC 
(Single Point of Contact) dient aan te duiden; 

Overwegende dat er een direct verband is tussen het registratiesysteem GALOP 
en de bestelling van de maaltijdcheques, waardoor wij voorstellen dat de SPOC zal uitgevoerd 



worden door de dienst HRM, Logistiek en Beleid via de functionele mailbox 

PZ.WLW.HRM@police.belgium.eu; 

Overwegende dat de nodige kredieten dienen ingeschreven te worden in de 
begroting 2023 en volgende dienstjaren van de Politiezone Wetteren Laarne Wichelen; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de raad geeft toestemming om met onmiddellijke ingang toe te treden tot de 
overheidsopdracht nr Procurement 2022 R3 082 en het aanmaken, verdelen en 

beheren van elektronische maaltijdcheques ten voordele van de personeelsleden 
van de geïntegreerde politie toe te kennen aan de firma NV EDENRED Belgium: 

Artikel 2: er zijn geen kosten voor het aanmaken, verdelen en beheren van deze 
maaltijdcheques.  De persoonlijke bijdrage van het personeelslid (1,09 euro) zal 
betaald worden op artikel 330/161-14, het gedeelte ten laste van de politiezone 
(4,91 euro) op het artikel 330/115-41 van de begroting 2023 en volgende; 

Artikel 3: de raad geeft de politiezone de toestemmening om bepaalde persoonlijke 
gegevens via Galop en/of het SSGPI mee te delen zodat de maaltijdcheques 
kunnen aangekocht worden; 

Artikel 4: en aanvullend aan de overheidsopdracht, wordt aan de firma EDENRED Belgium NV 
het verbod opgelegd om deze gegevens te verspreiden voor commerciële 

doeleinden; 

Artikel 5:  een afschrift wordt bezorgd aan de firma Edenred NV, DGR, bijzondere 
rekenplichtige en aan alle personeelsleden van de politiezone Wetteren Laarne 
Wichelen om te melden dat bepaalde persoonlijke gegevens zullen gedeeld 
worden met de aangewezen firma; 

Raadslid Piet Baetens verlaat de zitting. 

 
11. Vacant verklaren van 1 functie HINP via mobiliteit en bepalen plaatselijke 

selectiecommissie 

Overwegende dat de behoeften via de mobiliteit aan de directie van de 
mobiliteit (DPR carreer) moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op 1 polyvalente 

hoofdinspecteur – sociale cel; 

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 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 politiecollege; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekking vacant te verklaren via de mobiliteit: 1 polyvalente 
hoofdinspecteur – sociale cel; 

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

Artikel 3: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie in het 
kader van de mobiliteit voor de functie van hoofdinspecteur als volgt: 



 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: directeur informatie – CP Sertan Içten of bij afwezigheid een 
vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

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

 
  Vragen en opmerkingen 

Promofilmpje rekrutering politie 

 

De politieraadsleden krijgen in primeur een promofilmpje te zien dat ‘in eigen huis’ is gemaakt. 
Het doel bestaat erin om binnen de politiewereld promotie te maken voor ons korps en om 

mensen uit te nodigen om voor onze politiezone te komen werken. 
Naar de toekomst toe, willen we deze promofilm kenbaar maken bij een breder publiek. 
 
Raadslid Tony Van Heuverswyn oordeelt dat het filmpje prima in elkaar zit maar suggereert om 
‘een woordje van de korpschef’ toe te voegen. 

 
Raadsleden Van Der Gucht en Matthys vragen om de teksten in het Nederlands te plaatsen 
‘PZ Wetteren Laarne Wichelen presenteert’ i.p.v.’ PZ Wetteren Laarne Wichelen presents’ 
en ‘We verwachten jou!’ i.p.v. ‘We want you!’). 
TO-DO: deze teksten zullen aangepast worden. 
 

De voorzitter besluit dat dit een mooie publicatie betreft voor een mooi beroep en hij uit zijn 
felicitaties voor dit promofilmpje. 
 
Veiligheidsdagen op 24 en 25 september 2022 / Demo’s politiehond 

 

Op 24 en 25 september 2022 organiseren de brandweerpost Wetteren en de politiezone 

Wetteren – Laarne – Wichelen hun veiligheidsdagen. 
 
Raadslid Van Der Gucht las dat er demo’s met politiehonden voorzien worden en ze vraagt of 
het integreren van een patrouillehond of drughond in ons korps geen meerwaarde kan 
betekenen om hulp en versterking te bieden aan onze politiemensen. 
 

De korpschef legt uit: er zijn 185 lokale politiezones die instaan voor de basispolitiezorg, zoals 
onze PZ. Daarnaast is er de federale politie die gespecialiseerde politiezorg aanbiedt 
waaronder de hondenbrigade (drughonden, patrouillehonden, speurhonden en honden met 
andere specialisaties). 
Als wij hondensteun nodig hebben, dan doen wij beroep op de federale politie en onze 

ervaringen ter zake zijn goed: we krijgen binnen 1 tot 2 uur de gevraagde ondersteuning. 
Er is hiervoor een permanentiedienst binnen de federale politie. 
Omdat het gaat over een gespecialiseerde materie, overwegen we dit niet binnen ons korps 
te organiseren. Kleinere korpsen die wel beschikken over een eigen hond, ervaren problemen 
met o.a. de beschikbaarheid: een hond en zijn geleider kunnen niet altijd aanwezig zijn.  
De inzet / beschikbaarheid van de honden van de federale politie is dan ook betrouwbaarder. 

Raadslid Van Der Gucht vraagt hoeveel keer onze PZ dit jaar al beroep heeft gedaan op een 
hond van de federale politie. 
TO-DO: de korpschef zal het exacte cijfer opzoeken. 
Raadslid Van Heuverswyn verwijst naar de vroegere gemeentepolitie van Wetteren die vóór 
de politiehervorming in 2001 over een politiehond beschikte. 
 

Opleiding ‘gebruik defibrilator’ 



 

Raadslid Van Imschoot vraagt of het politiepersoneel al een opleiding kreeg over het gebruik 
van een defibrilator. 
De korpschef stelt dat deze opleiding gepland is en binnen de komende maanden wordt 
gegeven door een personeelslid van onze PZ die zelf ambulancier is geweest en lessen EHBO 
zal geven. 
 

Aanschrijven lokale bedrijven 

Raadslid Bracke verwijst naar de goedgekeurde principebeslissingen wat betreft 
groenonderhoud en informatica en hij vraagt of de politiezone de inspanning doet om lokale 
bedrijven aan te schrijven om zo de eigen handelaars te steunen. 
Burgemeester Taylor stelt dat de wet op de overheidsopdrachten dient gevolgd te worden. 
Raamcontracten bieden vaak de goedkoopste optie. Als overheid dienen we aan de 

goedkoopste prijs te werken. 
Raadslid De Gelder verwijst naar het systeem CREAT, als dienstverlener van FARYS die 
bestekken / aanbestedingen kunnen opmaken waarvoor de politiezone niet de nodige 
deskundigheid in huis heeft. 
De wet op de overheidsopdrachten is streng. Niettemin is de vraag van raadslid Bracke 

terecht om – waar het mogelijk is – plaatselijke handelaars te ondersteunen, aldus raadslid 
De Gelder. 
Burgemeester Taylor besluit dat de politiezone ook effectief lokale bedrijven aanschrijft als 
men ‘drie prijzen’ vraagt. Hij verwijst bv. naar de nieuwjaarsreceptie waarbij steeds een 
traiteur wordt aangewezen uit onze politiezone. 
 

Veiligheidsdagen  en 24 en 25 september 2022 

 

De korpschef verwijst naar de veiligheidsdagen die de brandweerpost Wetteren en de 
politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen organiseren op zaterdag 24 september 2022 van 14 
uur tot 18 uur en op zondag 25 september 2022 van 10 uur tot 18 uur. 
 

Raadsleden kunnen nog een affiche meenemen om uit te hangen en zijn van harte welkom. 
 
Een greep uit het gamma: rekruteringsstand, promofilmpje, preventie cybercrime, drugpunt, 
statische show van voertuigen, demo drone, demo politiehond van PZ Berlare/Zele, Zeppe en 
Zikki om de kinderen te animeren, paarden van de federale cavalerie, scheepvaartpolitie 
met ZODIAC, opdrachten voor kinderen met een doe-boekje, graveren fietsen,.. 

 
De voorzitter dankt de korpschef voor deze ‘warme oproep’. 

GEHEIME ZITTING 

 
Gedaan in zitting, datum als hierboven 

 
De secretaris De voorzitter 
B. De Moor A. De Geyter 

Voor eensluidend afschrift 
 

De secretaris De voorzitter 

 
 
Brigitte De Moor Albert De Geyter 


