
Politieraad van 23 maart 2022

Aanwezig: Hugo De Waele, voorzitter
Geertrui Van De Velde, burgemeester
Gaston Van De Keer, Hedwig Redant, Wim Lammens, Greet Du Bois, Paul De Jaeger, 
Peter Venneman, Jan Lievens, Bart Heestermans, Tom Van Impe, Alain Franck, Elsy De 
Geyter, Guy Meuleman, Stijn Wille, leden
Benny De Smet, wnd. korpschef
Geert Thienpont, secretaris

Afwezig: Wim Lammens, lid afwezig voor agendapunt 1. , 2. , 3. , 4. 
Peter Venneman, lid afwezig voor agendapunt 1. , 2. , 3. , 4. 
Eline De Winter, lid
Elsy De Geyter, lid afwezig voor agendapunt 1. , 2. , 3. 
Stijn Wille, lid afwezig voor agendapunt 1. 

Verontschuldigd: William De Windt, Franky Van Gyseghem, Reinout Janssens, leden

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Motivering en inhoud

Er worden geen opmerkingen geformuleerd bij de notulen van de vergadering van de politieraad van 15 december 
2021.

BESLUIT: met eenparigheid

Enig artikel: De notulen van de vergadering van de politieraad van 15 december 2021 worden goedgekeurd.

2. Kennisname van het ontslag van raadslid Elsy De Geyter.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
de artikelen 20 en 21bis.

Motivering en inhoud
Een politieraadslid kan vrijwillige ontslag nemen door dit per brief in te dienen bij de voorzitter van de politieraad. 
Raadslid De Geyter diende bij elektronische brief haar ontslag in. 

De gemeenteraad van Lede verklaarde in zitting van 17 februari 2022 een opvolgend raadslid verkozen. Het 
administratief toezicht deelt ons mee dat het opvolgend raadslid pas geïnstalleerd mag worden nadat de 
bestendige deputatie de verkiezing geldig heeft verklaard. Dit is momenteel nog niet het geval.

Het lid dat ontslag neemt blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd.

Vormvereisten



De mail van 27 januari 2022 van mevrouw Elsy De Geyter aan de voorzitter van de politieraad waarbij zij haar 
ontslag als politieraadslid indient.

BESLUIT:
Artikel 1: Akte nemen van het ontslag van mevrouw Elsy De Geyter als politieraadslid.

Artikel 2: Vaststellen dat het opvolgend raadslid nog niet geïnstalleerd kan worden en dat raadslid De Geyter 
tot dat moment haar mandaat blijft uitoefenen.

3. Kennisname van het ontslag van raadslid Peter Venneman.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
de artikelen 20 en 21bis.

Motivering en inhoud
Een politieraadslid kan vrijwillige ontslag nemen door dit per brief in te dienen bij de voorzitter van de politieraad. 
Raadslid Venneman diende bij elektronische brief zijn ontslag in. 

De gemeenteraad van Lede verklaarde in zitting van 17 februari 2022 een opvolgend raadslid verkozen. Het 
administratief toezicht deelt ons mee dat het opvolgend raadslid pas geïnstalleerd mag worden nadat de 
bestendige deputatie de verkiezing geldig heeft verklaard. Dit is momenteel nog niet het geval.

Het lid dat ontslag neemt blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd.

Vormvereisten
De mail van 7 februari 2022 van de heer Peter Venneman aan de voorzitter van de politieraad waarbij hij zijn 
ontslag als politieraadslid indient.

BESLUIT:
Artikel 1: Akte nemen van het ontslag van heer Peter Venneman als politieraadslid.

Artikel 2: Vaststellen dat het opvolgend raadslid nog niet geïnstalleerd kan worden en dat raadslid 
Venneman tot dat moment zijn mandaat blijft uitoefenen.

5. Aanpassen van de openverklaring van een betrekking van inspecteur van politie voor de directie 
gebiedsgebonden politiezorg, dienst maatschappelijke zorg.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen IV.I.30, VI.II.15, 21, 22, 61 en 62.

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.

De ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten.

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de nieuwe korpsstructuur.

Het politieraadsbesluit van 10 juni 2021 houdende open verklaren van een betrekking van inspecteur van politie 
voor de directie gebiedsgebonden politiezorg, dienst maatschappelijke zorg.



Motivering en inhoud

De politieraad verklaarde overeenkomstig de regeling inzake mobiliteit bedoeld in Deel VI, Titel II, Hoofdstuk II van 
RPPol in haar besluit van 10 juni 2021 één betrekking van inspecteur voor dienst maatschappelijke zorg vacant via 
‘gewone mobiliteit’.

Deze betrekking werd gepubliceerd in diverse mobiliteitscycli. Ze kon echter tot op heden niet worden ingevuld.

Na een vruchteloze mobiliteitsronde kan overeenkomstig artikel IV.I.30 e.v. RPPol gekozen worden voor externe 
aanwerving door beroep te doen op de wervingsreserve opgesteld door het hoofd van de dienst rekrutering en 
selectie van de Federale Politie.

De goede werking van de directie gebiedsgebonden politiezorg – dienst maatschappelijke zorg, vereist dat deze 
betrekking zo spoedig mogelijk worden ingevuld.

Het is aangewezen voor deze plaats in de mogelijkheid te voorzien ook te kunnen kiezen voor externe aanwerving 
door beroep te doen op de wervingsreserve, zoals voormeld.

Vormvereisten
Het advies van de waarnemend korpschef van 8 maart 2022 betreffende de vacant verklaring te voorzien in 
externe aanwerving door beroep te doen op de wervingsreserve opgesteld door het hoofd van de dienst rekrutering 
en selectie van de Federale Politie (DGR-DRP-RS) van één betrekking van inspecteur van politie maatschappelijke 
zorg, directie gebiedsgebonden politiezorg – dienst maatschappelijke zorg, voor de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Enig artikel: Aan het politieraadsbesluit van 10 juni 2021 houdende open verklaren van een betrekking van 
inspecteur van politie voor de directie gebiedsgebonden politiezorg, dienst maatschappelijke zorg, 
wordt een artikel 6 toegevoegd dat luidt als volgt:

"Artikel 6 : Na een vruchteloze mobiliteitsronde, kan een beroep gedaan worden op de 
wervingsreserve opgesteld door het hoofd van de dienst rekrutering en selectie van de 
Federale Politie (DGR-DRP-RS). Voor de selectie wordt het advies in aanmerking 
genomen van een selectiecommissie waarvoor de leden door de benoemende 
overheid, het politiecollege, overeenkomstig artikel IV.31 UBPol zullen worden 
aangewezen.”

6. Aanpassen van de openverklaring van twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie 
operaties, dienst verkeer & mobiliteit.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen IV.I.30, VI.II.15, 21, 22, 61 en 62.

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.

De ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten.

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de nieuwe korpsstructuur.



Het politieraadsbesluit van 10 december 2019 houdende open verklaren van een betrekking van inspecteur van 
politie voor de directie operaties, dienst verkeer & mobiliteit.

Het politieraadsbesluit van 15 december 2021 houdende open verklaren van een betrekking van inspecteur van 
politie voor de directie operaties, dienst verkeer & mobiliteit.

Motivering en inhoud

De politieraad verklaarde overeenkomstig de regeling inzake mobiliteit bedoeld in Deel VI, Titel II, Hoofdstuk II van 
RPPol in haar besluiten van 10 december 2019 en 15 december 2021 telkens één betrekking van inspecteur voor 
dienst verkeer & mobiliteit vacant via ‘gewone mobiliteit’.

Deze twee betrekkingen werden gepubliceerd in diverse mobiliteitscycli. Ze konden echter tot op heden niet 
worden ingevuld.

Na een vruchteloze mobiliteitsronde kan overeenkomstig artikel IV.I.30 e.v. RPPol gekozen worden voor externe 
aanwerving door beroep te doen op de wervingsreserve opgesteld door het hoofd van de dienst rekrutering en 
selectie van de Federale Politie.

De goede werking van de directie operaties – dienst verkeer & mobiliteit, vereist dat deze betrekkingen zo spoedig 
mogelijk worden ingevuld.

Het is aangewezen voor deze twee plaatsen in de mogelijkheid te voorzien ook te kunnen kiezen voor externe 
aanwerving door beroep te doen op de wervingsreserve, zoals voormeld.

Vormvereisten
Het advies van de waarnemend korpschef van 8 maart 2022 betreffende de vacant verklaring te voorzien in 
externe aanwerving door beroep te doen op de wervingsreserve opgesteld door het hoofd van de dienst rekrutering 
en selectie van de Federale Politie (DGR-DRP-RS) van twee betrekkingen van inspecteur van politie verkeer & 
mobiliteit, directie operaties – dienst verkeer & mobiliteit, voor de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Voor de betrekkingen van inspecteur van politie, directie operaties – dienst verkeer en mobiliteit die 
open verklaard werden bij besluiten van 10 december 2019 en 15 december 2021 houdende open 
verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de directie operaties, dienst verkeer & 
mobiliteit, wordt de mogelijkheid voorzien om een beroep te kunnen doen op de wervingsreserve 
opgesteld door het hoofd van de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (DGR-DRP-
RS).

Artikel 2: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie waarvoor de 
leden door de benoemende overheid, het politiecollege, overeenkomstig artikel IV.31 UBPol zullen 
worden aangewezen.

7. Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie gebiedsgebonden 
politiezorg, dienst buurtwerking & onthaal.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen IV.I.30, VI.II.15, 21, 22, 61 en 62, bijlage 19, tabel I, punt 8.4.

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.

De ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten.



Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de nieuwe korpsstructuur.

Motivering en inhoud

Het is wenselijk één betrekking van inspecteur van politie (INP) vacant te verklaren gezien de benoeming van een 
inspecteur, lid dienst buurtwerking & onthaal (BUURT), ingevolge de mobiliteitscyclus 2021-04-LocalOffer-10309, 
als “INP interventie” bij de lokale politie PZ Damme/Knokke-Heist (5446), ingaand op 1 december 2022.

Hierdoor is er één plaats van inspecteur van politie binnen de directie gebiedsgebonden politiezorg - dienst 
buurtwerking & onthaal van de politiezone vrij. Het betreft een betrekking van “wijkpolitie”.

De goede werking van de directie gebiedsgebonden politiezorg - dienst buurtwerking & onthaal, vereist dat deze 
betrekking zo spoedig mogelijk wordt ingevuld. Het is ook aangewezen om na een vruchteloze mobiliteitsronde, 
eveneens te voorzien dat een beroep kan worden gedaan op de wervingsreserve opgesteld door het hoofd van de 
dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (DGR-DRP-RS).

Vormvereisten
Het advies van de waarnemend korpschef van 8 maart 2022 betreffende de vacant verklaring van één betrekking 
van inspecteur van politie buurtwerking & onthaal, directie gebiedsgebonden politiezorg, dienst buurtwerking & 
onthaal voor de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Een betrekking van inspecteur van politie maatschappelijke zorg binnen de directie 
gebiedsgebonden politiezorg - dienst buurtwerking & onthaal open verklaren.

Artikel 2: Kandidaten voor deze functie moeten houder zijn van het brevet voor betrekkingen van wijkpolitie 
zoals bedoeld in bijlage 19 RPPol, tabel I, punt 8.4. Niet brevethouders kunnen deelnemen maar 
moeten in voorkomend geval voorrang verlenen aan brevethouders.

Artikel 3: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie.

Artikel 4: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGR/DRP-DPPI.

Artikel 5: Voor deze functie wordt geen mobiliteitsreserve aangelegd.

Artikel 6: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
- voorzitter: de korpschef;
- leden: 1 officier van het eigen korps en 1 middenkader of officier van een ander lokaal 

politiekorps;
- secretaris: een administratief personeelslid.

Artikel 7: Na een vruchteloze mobiliteitsronde, kan een beroep gedaan worden op de wervingsreserve 
opgesteld door het hoofd van de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (DGR-DRP-
RS). Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie 
waarvoor de leden door de benoemende overheid, het politiecollege, overeenkomstig artikel IV.31 
UBPol zullen worden aangewezen.

8. Open verklaren van één betrekking van inspecteur van politie voor de directie gebiedsgebonden 
politiezorg, dienst maatschappelijke zorg.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.



Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen IV.I.30, VI.II.15, 21, 22, 61 en 62.

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.

De ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten.

Het politieraadsbesluit van 28 maart 2018 houdende vaststellen van de nieuwe personeelsformatie.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende goedkeuren van de nieuwe korpsstructuur.

Motivering en inhoud

Het is wenselijk één betrekking van inspecteur van politie (INP) vacant te verklaren gezien de benoeming van een 
inspecteur, lid dienst maatschappelijke zorg (MAZO), ingevolge de mobiliteitscyclus 2021-05-LocalOffer-11609, als 
“INP dienst sociale recherche” bij de lokale politie PZ Buggenhout/Lebbeke (5437), ingaand op 1 mei 2022.

Hierdoor is er één plaats van inspecteur van politie binnen de directie gebiedsgebonden politiezorg - dienst 
maatschappelijke zorg van de politiezone vrij.

De goede werking van de directie gebiedsgebonden politiezorg - dienst maatschappelijke zorg, vereist dat deze 
betrekking zo spoedig mogelijk wordt ingevuld. Het is ook aangewezen om na een vruchteloze mobiliteitsronde, 
eveneens te voorzien dat een beroep kan worden gedaan op de wervingsreserve opgesteld door het hoofd van de 
dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (DGR-DRP-RS).

Vormvereisten
Het advies van de waarnemend korpschef van 8 maart 2022 betreffende de vacant verklaring van één betrekking 
van inspecteur van politie maatschappelijke zorg, directie gebiedsgebonden politiezorg, dienst maatschappelijke 
zorg voor de politiezone Erpe-Mere/Lede.

Budget/Financiële impact
De kredieten voor de statutaire aanwerving zijn opgenomen in de politiebegroting 2022.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Een betrekking van inspecteur van politie maatschappelijke zorg binnen de directie 
gebiedsgebonden politiezorg - dienst maatschappelijke zorg open verklaren.

Artikel 2: Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie.

Artikel 3: De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen wordt bepaald door DGR/DRP-DPPI.

Artikel 4: Voor deze functie wordt geen mobiliteitsreserve aangelegd.

Artikel 5: De bevoegde selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:
- voorzitter: de korpschef;
- leden: 1 officier van het eigen korps en 1 middenkader of officier van een ander lokaal 

politiekorps;
- secretaris: een administratief personeelslid.

Artikel 6: Na een vruchteloze mobiliteitsronde, kan een beroep gedaan worden op de wervingsreserve 
opgesteld door het hoofd van de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (DGR-DRP-
RS). Voor de selectie wordt het advies in aanmerking genomen van een selectiecommissie 
waarvoor de leden door de benoemende overheid, het politiecollege, overeenkomstig artikel IV.31 
UBPol zullen worden aangewezen.

9. Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
vierde kwartaal dienstjaar 2021.

De politieraad, in digitale vergadering;

Regelgeving



De nieuwe gemeentewet, artikel 131.

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
artikel 34.

Motivering en inhoud

Ten minste een maal in de loop van elk van de vier kwartalen van het kalenderjaar doet een lid van het 
politiecollege verificatie van de kas van de bijzonder rekenplichtige.

In het vierde kwartaal van 2021 vond de verificatie plaats op 31 december. Het proces verbaal wordt aan de 
politieraad voorgelegd.

BESLUIT:

Enig artikel: Kennisname van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van 
het vierde kwartaal van het jaar 2021, toestand op 31 december 2021.

10. Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 van 2021.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het politieraadsbesluit van 13 oktober 2021 houdende stemmen van de wijziging nr. 1 van de politiebegroting 
2021.

Motivering en inhoud

Bij brief van 16 december 2021 deelde de gouverneur mee dat zij de begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 
2021 in het kader van het federaal toezicht goedkeurt.

BESLUIT:

Enig artikel: Kennisname van de goedkeuring door de gouverneur van begrotingswijziging nr. 1 van het 
dienstjaar 2021.

11. Kennisname van de goedkeuring van de politiebegroting 2022.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het politieraadsbesluit van 15 december 2021 houdende stemmen van de politiebegroting van het dienstjaar 2022.

Motivering en inhoud

Bij brief van 17 februari 2022 deelt de gouverneur mee dat zij de politiebegroting in het kader van het federaal 
toezicht goedkeurt.

BESLUIT:
Enig artikel: De raad neemt kennis van de brief van 17 februari 2022 waarbij de gouverneur de politiebegroting 

2022 goedkeurt.

14. Mondelinge vragen in toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement.

1. Raadslid Bart heestermans vraagt of er een lokale of een structurele reden is voor het moeilijk invullen van 
vacatures.
De korpschef legt uit dat dit een algemeen probleem is binnen de geïntegreerde politie. Er is een 
structureel tekort aan instroom. De federale overheid is zich hiervan bewust en heeft een aantal 



hervormingen doorgevoerd waarbij lokaal kan worden aangeworven en daarna opgeleid. Specifiek voor 
onze zone deelt hij mee dat er een aantal nieuwe mensen op komst zijn.

2. Raadslid Jan Lievens drukt zijn bezorgdheid uit over de overlast aan het station van Lede. Hij vraagt naar 
beleidsmaatregelen die voor een definitieve oplossing kunnen zorgen. Hij wijst daarbij ook op de rol van de 
camera’s van de politiezone.
De voorzitter vindt dat deze tussenkomst eerder op de gemeenteraad van Lede thuis hoort.
Burgemeester Van de Velde van Lede deelt mee dat de milieudienst in overleg is met de NMBS. Via het 
project “Mooimakers” probeert men de omgeving proper te houden. Samen met de NMBS denken ze na 
over een structurele oplossingen.
Met betrekking tot de politionele aspecten antwoordt de waarnemend korpschef dat de stationsomgeving 
altijd in de patrouilleschema’s opgenomen is en blijft. Verder wijst hij erop dat het overzichtscamera’s zijn 
en geen camera’s met gezichtsherkenning, wat de mogelijkheden beperkt. Voorts moet het ook duidelijk 
zijn dat de lokale politie werkt binnen de richtlijnen van het parket.

3. Raadslid Stijn Wille brengt de problematiek van de laadkabels voor elektrische voertuigen ter hoogte van 
woningen zonder garage opnieuw ter sprake. Hij vraagt of er bereidheid is dit te bekijken. Er zal immers 
een aanpassing van het politiereglement nodig zijn, want in de huidige stand zijn laadkabels over het 
voetpad niet toegelaten.
De voorzitter deelt mee dat minister Peeters een omzendbrief voorbereidt. Beide gemeenten en de 
politiezone zullen over de problematiek moeten samenzitten. De gemeenten kunnen alleen maar beslissen 
over de inname van het openbaar domein. Hij herhaalt dat de vaststelling van het politiereglement tot de 
bevoegdheid van de gemeenten behoort. Maar de problematiek zal ook binnen het politiecollege 
besproken worden om de gemeenten te kunnen adviseren.
De waarnemend korpschef bevestigt de gemeentelijke bevoegdheid terzake en belooft dat de politie haar 
adviesrol zal vervullen.

Namens het politieraad:

De secretaris De voorzitter
(get.) Geert Thienpont (get.) Hugo De Waele
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