
Provincie Politiezone 

Oost-Vlaanderen Wetteren-Laarne-Wichelen 

 

POLITIERAAD VAN 28 NOVEMBER 2022 

 

Aanwezig: Albert De Geyter, voorzitter; 
Annelien Van Der Gucht, Karel Van Imschoot, Antoine Van Heuverswyn, 

Wouter Bracke, Marianne Matthys, Piet Baetens, Roger Van De Weghe, 
Anja Missotten, David Van Malderen, Rosa Van den Abeele, 
Evi Rasschaert, Piet Van Heddeghem, Koen De Wilde, 
Godelieve De Gelder, raadsleden; 
Gerritjan Maes, korpschef; 
Brigitte De Moor, secretaris 

  
Verontschuldigd: Andy De Cock, Kenneth Taylor, burgemeesters; 

Herman Strobbe, Marianna Gorré, Walter Govaert, raadsleden 
 
De vergadering wordt geopend om 19.00 u. 

 
DE POLITIERAAD, in 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Neemt akte van het verslag van de vorige vergadering; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

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

 
2. Goedkeuren begroting 2023 

Gelet op het K.B. van 5 september 2011 houdende het algemeen reglement op 

de boekhouding van de lokale politie (ARPC) dat de begrotings-, de financiële en de 
boekhoudkundige voorschriften van de politiezone bepaalt, evenals de nadere regels voor de 
uitvoering van de taken van de bijzondere rekenplichtige, dit in uitvoering van artikel 34 van 
de WGP waarbij onder meer artikel 239 van de nieuwe gemeentewet van toepassing wordt 
verklaard op de lokale politie; 

Gelet op het ontwerp van de begroting 2023, bijgevoegd bij dit besluit; 

Gelet op het kohier van toelichting bij de begroting 2023; 

Gelet op het gunstig advies van de begrotingscommissie d.d. 08/11/2022 en het 
bijkomend verslag aan het advies van de begrotingscommissie d.d. 25/11/2022; 

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

Gehoord de toelichting gegeven door de bijzondere rekenplichtige; 

Gehoord de bijzondere rekenplichtige die de aanpassing bespreekt om het 
krediet van de herinrichting van het politiehuis op te trekken tot € 1.000.000 ter zitting en zijn 
verwijzing naar het recent verslag van de architect over de raming van deze opdracht en 
overwegende dat de politieraadsleden een mail ontvingen met de nodige toelichting ter 
zake; 

Gehoord de vragen van raadslid Van Imschoot over de kostprijs per inwoner 
per gemeente, de betaling van NAVAP, de uitbetaling van overuren, de raming van de 



telefoonvergoeding en van de huur van transportmaterieel in vergelijking met andere jaren en 

tot slot zijn vraag over de ‘responsabiliteitsbijdrage’ en gehoord de extra toelichting gegeven 
door de bijzondere rekenplichtige; 

Gehoord de vraag van raadslid Matthys over de stijgende patronale bijdragen 
en het antwoord van de bijzondere rekenplichtige ter zake; 

Gehoord de vaststelling van raadslid Van Heuverswyn wat betreft de stijgende 
uitgaven inzake personeel, energie, enz., het financieren met eigen middelen en zijn vraag 

hoelang de vooropgestelde gemeentelijke dotaties in de meerjarenplanning kunnen 
behouden blijven en gehoord het antwoord van de bijzondere rekenplichtige; 

Besluit: met 14 JA-stemmen en 1 onthouding 

Artikel 1: De begroting van de PZ Wetteren – Laarne – Wichelen voor het dienstjaar 2023 
wordt als volgt goedgekeurd: 

 

Gewone dienst: 

Gewone ontvangsten  

Prestaties 7.500 

Overdrachten 10.735.920 

Schuld 54.332 

Totaal: 10.797.752 

Gewone uitgaven  

Personeel 11.035.332 

Werkingskosten 1.478.148 

Overdrachten 67.618 

Schuld 128.945 

Overboekingen 903.900 

Totaal: 12.710.044 

Begrotingsresultaat -2.283.567 

Geraamd algemeen 

begrotingsresultaat 

265.689,73 

 

Buitengewone dienst: 

 

Investeringsuitgaven 
1.603.900 

art. 330/724-60 (verbouwingen e.a.) 1.000.000 

art. 330/733-60 (erelonen, plannen 

aanleg) 

120.000 

art. 330/741-51 (aankoop meubilair) 40.000 

art. 330/742-53 (aankoop 

informaticamateriaal) 

163.400 



art. 330/743-51 (aankoop fietsen en 

motorfietsen) 

7.000 

art. 330/743-98 (aankoop speciale 

voertuigen) 

200.000 

art. 330/744-51 (aankoop 

exploitatiemateriaal) 

73.500 

 

Belangrijkste dotaties aan de politiezone: 

 

Federale (basis)toelage 2.425.548 

Bijkomende federale basistoelage 126.853 

Federale sociale toelage I 601.004 

Federale sociale toelage II 140.760 

Fed. Toel. Uitr. Handh. Openbare Orde 1.145 

Toelage verkeersveiligheidsfonds 527.241 

Dotatie gemeente Wetteren (58,68 %) 3.862.684 

Dotatie gemeente Laarne (21,68 %) 1.427.113 

Dotatie gemeente Wichelen (19,64 %) 1.292.828 

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

 Tabel met algemene inlichtingen 

 Overzichtstabel gewone dienst 

 Overzichtstabel buitengewone dienst 

 Kohier van toelichting bij de begroting 2023 

 Tabel van de schuld 

 Verslag van de begrotingscommissie 

 Personeelstabellen 

Artikel 3: De aldus vastgelegde begroting 2023 zal, overeenkomstig artikel 242 van de nieuwe 
gemeentewet, ter inzage van de bevolking worden neergelegd gedurende tien 

dagen waarna het volledig dossier zal worden toegezonden aan de gouverneur 
van de provincie. 

 
3. Goedkeuren budgetplan informatica 2023 

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

wijzigingen; 

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

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

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



Gelet op het gemotiveerd budgetplan 2023 inzake informaticamateriaal dat 

werd opgemaakt door ICT-consulent Steven Van Damme; 

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

Overwegende dat de totale kostprijs voor aankopen informaticamateriaal 2023 
geraamd wordt op € 163.400 zoals bepaald in het hierbij gevoegd plan; 

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

begroting 2023; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn over de aankoop van drones 
en gehoord de toelichting gegeven door de korpschef; 

Besluit: met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de aankoop van informaticamateriaal 2023 zoals bepaald in het bijgevoegd 

budgetplan, voor een totaal bedrag van € 163.400 wordt goedgekeurd; 

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

Artikel 3: deze uitgaven te betalen op artikel 330/742-53 van de begroting 2023 mits 
goedkeuring ervan; 

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

 
4. Principebeslissing aankoop van 1 combi - dienst interventie en onthaal 

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 leasingcontact van een combi van de dienst interventie 

en onthaal startte op 9 januari 2019 bij de firma D’Ieteren Lease; 

Overwegende dat de levering van nieuwe voertuigen lang op zich laat 
wachten en het betreffend voertuig nog in goede staat is waardoor de politiezone voorstelt 
om het geleasede voertuig aan te kopen; 

Overwegende dat de betreffende combi kan aangekocht worden bij MIG 
Motors te 9230 Wetteren voor een geraamde kostprijs van € 16.700 (incl. btw en inclusief 1 jaar 

‘myway’ garantie); 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/743-98 van de begroting 
2022; 

Besluit: met algemene stemmen  

Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aankopen van een geleasede combi 

voor de dienst interventie en onthaal, voor een totaal geraamd bedrag van €  
16.700 (incl. btw); 

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

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/743-98 van de begroting 2022; 

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



 

5. Principebeslissing tot leasing van een hybride interceptievoertuig en goedkeuren bestek 

nr. 2022/02 

 

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 interceptievoertuig van de 
dienst interventie en onthaal, met name een VOLVO V90, binnenkort ten einde loopt (het 
leasingcontract bij CIACFleet startte op 19 februari 2019 voor een duur van 48 maanden; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om dit voertuig te vervangen door 
het leasen van een hybride interceptievoertuig, met name een Volvo V60 Recharge 16 AWD 

plug-in-hybrid Elektrisch / benzine Core Bright; 

Overwegende dat het huidig voertuig Volvo V90 in dienst zal blijven tot het 
nieuwe voertuig geleverd wordt en dit om de continuïteit van de dienstverlening te 
waarborgen; 

Overwegende dat het voorgestelde hybride interceptievoertuig voorhanden is 
via het raamcontract van de stad Gent SLS2017003-4104; 

Overwegende dat huur op lange termijn voor deze voertuigen een interessante 
formule blijkt te zijn en ervoor wordt geopteerd om een interceptievoertuig te leasen voor 48 
maanden; 

Gelet op het lastenboek nr. 2022/02 met als voorwerp: ‘levering op basis van 
een huur op lange termijn, met volledig onderhoud, van 1 politievoertuig voor de dienst 
interventie – gestriped interceptievoertuig;  

Overwegende dat de maandelijkse huurprijs van dit voertuig geraamd wordt 
op € 2.800 (excl. btw) waardoor de totaalprijs van de leasing wordt geraamd op € 134.400 
(excl. btw) waardoor de opdracht kan gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat het nodige krediet werd voorzien op artikel 330/127-12 van 
de begroting 2023 en dat de nodige kredieten hiervoor ook zullen voorzien worden in de 

volgende dienstjaren; 

Gelet op het lastenboek nr. 2022/02; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Imschoot of het oude voertuig VOLVO V90 
ook wordt overgekocht en gehoord de toelichting van de korpschef ter zake; 

Gehoord de vaststelling van raadslid Bracke dat de leasing duur is, zijn vraag 

hoeveel het voertuig zou kosten bij aankoop en wat er met het voertuig gebeurt na het 
leasingcontract van vier jaar, en gehoord de bijkomende toelichting van de korpschef die 
eraan toevoegt dat de politieraadsleden zullen ingelicht worden van de kostprijs van het Volvo 
V60 (= voertuig, incl. ombouw) zodra deze gekend is; 

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 gestriped interceptievoertuig voor 



de dienst interventie via het raamcontract van de stad Gent SLS2017003-4104, en dit 

voor een totaal geraamd bedrag van € 134.400 of € 2.800 per maand (excl. btw). 

Artikel 2: de raad geeft goedkeuring aan het bestek 2022/02 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. 2022/02, bijgevoegd bij dit besluit; 

Artikel 4: deze uitgave te betalen op artikel 330/127-12 van de begroting 2023, mits 

goedkeuring ervan 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; 

 
6. Principiële goedkeuring tot samenwerking met intercommunale DDS in functie van 

fietsleasing voor medewerkers binnen de lokale politiezone Wetteren - Laarne - Wichelen 

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

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

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

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

Overwegende dat de politiezone haar medewerkers wil stimuleren om met de 
fiets naar het werk te komen vanuit ecologische en conditionele overwegingen; 

Gelet op het feit dat Intercommunale DDS een project ‘fietsleasing’ opzet voor 
lokale besturen en DDS deze dienstverlening kan opstarten zodra hierop minstens drie lokale 
besturen intekenen; 

Overwegende dat de politiezone wil instappen in dit project waarna nog een 
eigen fietsbeleid zal uitgewerkt worden; 

Overwegende dat de kosten voor de uitwerking van deze aanbesteding 

worden gedeeld door het aantal deelnemende besturen en de kostprijs per uur, € 95 (excl. 
btw) bedraagt; 

Overwegende dat meer informatie pas kan gegeven worden na goedkeuring 
van de begroting 2023 en na het toewijzen van de opdracht door DDS waardoor de financiële 
impact later in een nieuwe principebeslissing aan de politieraad zal worden voorgelegd; 

Overwegende dat aan de politieraad wordt gevraagd om principiële 

goedkeuring tot samenwerking met DDS in het kader van fietsleasing voor de 
politiepersoneelsleden; 

Gelet op de kredieten die voorzien zijn op artikel 330/127-12 van de begroting 
2023; 

Gehoord de tussenkomsten van raadsleden Van Der Gucht en De Gelder die 

verwijzen naar het fietsleaseplan van de gemeente Wetteren; 

Gehoord raadslid Bracke die vraagt of de fietsvergoeding zal uitbetaald blijven 
bij het leasen van fietsen voor politiepersoneel voor woon-werkverkeer en gehoord het 
antwoord van raadslid De Wilde en de korpschef die dit zal nagaan; 

Besluit: met algemene stemmen 



Artikel 1: de raad geeft principieel goedkeuring tot het aangaan van een samenwerking met 

DDS inzake haar project ‘fietsleasing’ voor de medewerkers; 

Artikel 2: de raad neemt kennis van het ‘voorlopig’ bestek ter zake; 

Artikel 3: deze uitgave te betalen op artikel 330/127-12 van de begroting 2023, mits 
goedkeuring ervan, en volgende dienstjaren; 

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

 

7. Goedkeuren wijziging personeelsbehoeftenplan incl. functieprofielen en weging functie 

niveau A 

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 13 juni 2022 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 dat als bijlage wordt gevoegd en waarin de huidige wijzigingen met 
een verticale lijn werd aangeduid; 

Overwegende dat de politiezone voorstelt om de personeelsformatie als volgt 
aan te passen: 

◊ het toevoegen van 1 Calog-functie – niveau A – klasse 2 als adviseur van de 

korpschef -secretaris; 

◊ het verplaatsen van de niveau C (voorheen de functienaam secretaris) naar 
het LIK – administratief secretariaat; 

◊ het verplaatsen van de hoofdinspecteur sociale cel (waarvoor geen FGO 
brevet nodig is) naar de directie operaties; 

Overwegende dat voor de Calog-functie – niveau A een functieprofiel en een 

weging werden opgemaakt; 

Gelet op het advies van de wegingscommissie d.d. 3/11/2022 die aan deze 
functie niveau A, een klasse 2 toekent; 

Overwegende dat voor de functie hoofdinspecteur Directie Operaties 
eveneens een functieprofiel werd opgemaakt; 

Gelet op het feit dat de nieuwe functieprofielen worden 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 08/11/2022 waarin de aanpassingen aan de 

personeelsformatie werden voorgelegd, inclusief de weging van de functie niveau A – klasse 
2 en de nieuwe functieprofielen; 

Gehoord de vraag van raadslid Matthys hoeveel operationele personeelsleden 
en leden van het administratief personeel er momenteel in dienst zijn en gehoord de korpschef 
over de cijfers van de personeelsformatie en zijn toevoeging dat de exacte cijfers van effectief 
in dienst zijnde personeelsleden zullen overgemaakt worden aan de politieraadsleden; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: de politieraad geeft goedkeuring aan het aangepaste personeelsbehoeftenplan 
dat als bijlage aan dit besluit wordt gevoegd, incl. de nieuwe functieprofielen en 
incl. de weging van de functie – niveau A – klasse 2; 

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: 

 2 personeelsleden 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: de bijhorende functieprofielen voor  de functies Calog – niveau A – klasse 2 EN 
hoofdinspecteur directie operaties worden goedgekeurd; 

Artikel 7: de weging van de functie – niveau A – klasse 2 wordt goedgekeurd;  

Artikel 8: afschrift van dit besluit zal aan de hogere overheden worden overgemaakt; 

 
8. Behoeftebepaling - Vacantverklaring van 1 functie niveau C - dienst logistiek en bepalen 

plaatselijke selectiecommissie 

Gelet op Deel VI van RPPol m.b.t. de Arbeidstijdorganisatie en mobiliteit 



Overwegende dat de behoeften via de mobiliteit aan de directie van de 

mobiliteit (DPR) moeten worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op 1 Calog-functie – niveau C 
(assistent) – Logistiek Beheer ingevolge pensionering van het huidig personeelslid dat deze 
functie invult; 

Gelet op het functieprofiel voor ‘assistent Logistiek Beheer’; 

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 ‘assistent 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 assistent – Logistiek 
Beheer (niveau C) 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 de 
mobiliteit; 

Artikel 3: de selectiecommissie voor de functie assistent – 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: consulent Logistiek, Lien Auman 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. Behoeftebepaling - Vacantverklaring 5 functies hoofdinspecteur en bepalen plaatselijke 

selectiecommissies 

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

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op 5 hoofdinspecteurs (1 HINP 
postoverste wijk Wichelen, 1 HINP LIK – Functioneel Beheer, 3 HINP’s interventie en onthaal); 

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; 

Gehoord de vraag van raadslid Bracke of het verloop van personeel in onze 
politiezone groter is dan in andere politiezones en gehoord de verklaring van de korpschef; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Imschoot over de termijn van 
loopbaanonderbreking en het antwoord van de korpschef over de diverse verlofstelsels die 
mogelijk zijn binnen het statuut van het politiepersoneel; 

Gehoord de vraag van raadslid Van Heuverswyn of de laatste maanden een 
verbetering merkbaar is in de aanwerving van politiepersoneel zoals de minister van 
Binnenlandse Zaken bericht en gehoord de toelichting van de korpschef over de inspanningen 

die ter zake federaal worden geleverd en zijn vermelding dat de instroom in onze politiezone 
langzaam op gang komt wat ons hoopvol stemt; 

Besluit: met algemene stemmen 

Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren via de mobiliteit: 5 functies voor 
hoofdinspecteur; 

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

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

 ◊ Voor de functie van hoofdinspecteur postverantwoordelijke wijk Wichelen: 

 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: CP Liesbeth Sedeyn, diensthoofd Wijkwerking en Verkeer of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

◊ Voor de functie van hoofdinspecteur LIK – cel functioneel beheer: 

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

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 



◊ Voor de functie van hoofdinspecteur interventie en onthaal: 

 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: CP Paul De Jaeger, diensthoofd Interventie en Onthaal of bij 
afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 

 secretaris: aan te duiden door voorzitter; 

 
10. Behoeftebepaling - Vacantverklaring 3 functies 'inspecteur interventie en onthaal' en 

bepalen plaatselijke selectiecommissie 

Overwegende dat de behoeften voor aan de directie van de mobiliteit moeten 
worden doorgegeven; 

Overwegende dat de behoefte geraamd wordt op drie functies voor 

inspecteur interventie en onthaal; 

Gelet op Titel 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 artikel IV.I.30 en art. IV.I31 van de RPPol; 

Gelet op artikels VI.II.61 en VI.II.62 van de Rppol inzake de samenstelling van de 
selectiecommissies voor de mobiliteit; 

Besluit: met algemene stemmen 

 
Artikel 1: volgende betrekkingen vacant te verklaren: 3 functies voor inspecteur interventie en 

onthaal; 

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

Artikel 3: de politieraad bepaalt de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie in het 
kader van de mobiliteit voor de functies van inspecteur interventie en onthaal 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: CP Paul De Jaeger, Diensthoofd Interventie en Onthaal 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 hogere overheden; 

 
11. Kennisgeving openstellen vacature - Tijdelijke contractuele onthaalmedewerker - niveau 

C - via vervangingscontract en bepalen plaatselijke selectiecommissie 

Gelet op de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP); 

Gelet op Deel IV van de RPPol  m.b.t. de aanwerving, de selectie en de 
opleiding van het politiepersoneel; 

Gelet of het feit dat de vaste onthaalmedewerker mevrouw Marjan Rogge 
langdurig ziek is vanaf 24/10/2022; 



Overwegende dat het invullen van deze essentiële functie niet kan 

opgevangen worden binnen de huidige personeelsformatie waardoor er hoogdringend een 
behoefte is aan een tijdelijke, voltijdse onthaalmedewerker – niveau C; 

Gelet op de GPI 15  van 24 januari 2002 en de GPI 15 bis punt 2.2.3 van  waarbij 
het korps ter vervanging van personeelsleden die bijv. langdurig ziek zijn, autonoom mag 
rekruteren onder vorm van een vervangingscontract; 

Gelet op het feit dat voorlopig  beroep wordt gedaan op een jobstudent om 

deze functie in te vullen, en dit tot indienstneming van een tijdelijke, voltijdse contractuele 
onthaalmedewerker via vervangingscontract; 

Gelet op het voorstel om bij hoogdringendheid een voltijdse contractuele 
functie – niveau C vacant te verklaren voor de duur van afwezigheid van mevrouw Marjan 
Rogge; 

Gelet op het functieprofiel voor assistent onthaalmedewerker; 

Overwegende dat deze functie (externe, dringende werving) gedurende 14 
dagen gepubliceerd werd via de website www.jobpol.be, via de VDAB-website, via facebook, 
de website van de politiezone en haar respectievelijke gemeenten; 

Gelet op het voorstel om geen proeven te laten uitvoeren door de 
rekruteringsdienst van de geïntegreerde politie en om het aantal kandidaten te beperken tot 

tien; 

Gelet op het voorstel dat de kandidaten zullen gescreend worden en 
uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek met de 
selectiecommissie waarbij enkel de kandidaten die een score van 50 % of meer behalen op 
de schriftelijke proef, zullen doorstromen naar het selectiegesprek; 

Gelet op het voorstel van plaatselijke selectiecommissie bij de mondelinge 

proef; 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 25 oktober 2022 waarin de 
volgende betrekking bij hoogdringendheid werd vacant verklaard via een 
vervangingscontract: 1 tijdelijke, voltijdse, contractuele Calog-functie – assistent 
onthaalmedewerker – niveau C; 

Gehoord de opmerkingen / vragen van raadsleden Van Imschoot en Van 

Heuverswyn en gehoord de toelichting gegeven door de voorzitter en de korpschef; 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van het openstellen van volgende vacature bij 
hoogdringendheid: 1 tijdelijke, voltijdse, contractuele Calog-functie – assistent 
onthaalmedewerker (niveau C) via een vervangingscontract, zoals beslist in zitting 
van het politiecollege van 25 oktober 2022; 

Artikel 2: de politieraad neemt kennis van de wijze van vacant-verklaring van vermelde 
functie (met name: via dringende, externe contractuele werving via 
www.jobpol.be, via de website van de VDAB, via facebook, de website van de 
politiezone en haar respectievelijke gemeenten); 

Artikel 3: de politieraad neemt kennis van het bepalen van de plaatselijke selectiecommissie 

voor de functie van assistent onthaalmedewerker – niveau C die als volgt werd 
vastgelegd: 

- Voorzitter: korpschef – HCP Gerritjan Maes 
- CP van een korps lokale politie: diensthoofd Interventie en onthaal - CP Paul De Jaeger 

of bij afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
- lid lokale politie: Mevr. Annick Kets assistent bij de PZ Wetteren Laarne Wichelen of bij 

afwezigheid een vervanger aan te stellen door de voorzitter 
- secretaris: aan te duiden door voorzitter; 



Artikel 4: de politieraad neemt kennis van de wijze van selectie bij deze vacature die als volgt 

werd bepaald: de selectieprocedure zal enkel gebeuren op het niveau van de 
politiezone. Het aantal kandidaten wordt beperkt tot tien. Alle kandidaten worden 
gescreend en uitgenodigd voor een schriftelijke proef. Enkel de kandidaten die 
minstens 50% schoren op de schriftelijke proef stromen door naar de mondelinge 
.proef. Er wordt bij deze selectie een werfreserve aangelegd voor 24 maanden. 

Artikel 5: afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de bevoegde overheden en 

aan de bijzondere rekenplichtige; 

 
12. Kennisgeving voorontwerp herinrichting politiehuis 

Gelet op de presentatie en toelichting gegeven door de korpschef, bij het 
voorontwerp van de herinrichting van het politiehuis; 

Besluit:  

Artikel 1: de politieraad neemt kennis van het voorontwerp van de herinrichting van het 
politiehuis; 

Er worden vier verhoorlokalen voorzien en een wachtruimte. Raadslid Bracke uit zijn 
bezorgdheid over de discretie bij het verhoren. De korpschef stelt dat dit een belangrijk 
aandachtspunt betreft en hij stelt dat de architect ermee rekening houdt dat de verhoren in 

alle discretie zullen kunnen gebeuren door het geheel akoestisch goed te isoleren. 

De grootste impact situeert zich op het gelijkvloers. 

Het installeren van een lift zal uiteraard op elke verdieping een impact hebben. 

Op de tweede verdieping is er momenteel een landschapskantoor waarin verschillende 
diensten ondergebracht zijn (LIK / Wijkdienst / Verkeersdienst). Er zal een compartimentering 
gebeuren om het efficiënt werken te verbeteren; 

Ook de ventilatie op de tweede verdieping moet absoluut aangepakt worden. Voor deze 
verdieping dient het plan nog uitgewerkt te worden. 

Het architectenbureau ARQ uit Sint-Niklaas is aangesteld als ontwerper. Dit bureau heeft al 
veel ervaring in de bouw van politiehuizen. 

De architect zal maximaal rekening houden met gangbare ecologische ingrepen. De 
korpschef voegt hieraan toe dat we al inspanningen ter zake leverden: zo plaatsten we 99 

zonnepanelen op het politiehuis en is de elektriciteit volledig herzien en aangepast volgens 
de gangbare veiligheidsvoorschriften. Ook de verlichting is omgeschakeld naar LED-
verlichting, aldus de korpschef. 

Raadslid Rasschaert vraagt op welke termijn dit project kan gerealiseerd worden. 

De ‘eerstesteenlegging’ is gepland voor november 2023. De werken zouden in totaal 8 
maanden in beslag nemen; 

Raadslid Van Heuverswyn vraagt hoe de politie zal werken tijdens de uitvoering van het 
project. 

De korpschef stelt dat de werken vooral op de interventie- en onthaaldienst een impact zal 
hebben. We zullen deze diensten moeten verhuizen naar een andere locatie.  
Er zijn verschillende opties die zullen bekeken worden (interventies vanuit de federale 

wegpolitie? Onthaal op de  Rode Heuvel?).  
De korpschef zal de behoeften in kaart brengen en rond de tafel zitten met mogelijke 
partners. Hij zal dus een plan uitwerken en dit bespreken met de gemeentelijke 
administratieve diensten en andere partners zodat de puzzel kan gelegd worden. 
Een andere optie bestaat erin om een containerdorp te bouwen op de personeelsparking 
van het politiehuis, waar deze functionaliteiten kunnen worden aangeboden. 

 



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 


