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Voorwoord van de korpschef
Een nieuw veiligheidsplan, een nieuw voorwoord. Ik schrijf het met een dubbel gevoel. Als vertrekkend
korpschef – op 1 januari 2020 stopt mijn politiecarrière – maak ik nog de volledige conceptie van het
nieuw zonaal veiligheidsplan mee.
Het belangrijkste aspect, de uitvoering ervan – de korpschefsverantwoordelijkheid bij uitstek – zal voor
mijn opvolg(st)er zijn.
Voor de eerste keer loopt de termijn van dit zonaal veiligheidsplan gelijk met de beleids- en
beheerscyclus (BBC) van de drie gemeenten waarvoor wij de politiezorg leveren.
Een hele goede evolutie. Deze strategische plannen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als zone
hebben wij er bovendien vanaf dag 1 naar gestreefd om als het ware één van de gemeentelijke
diensten te zijn binnen elk van de drie gemeenten. Veiligheid is immers niet het exclusieve domein van
de politie. Integendeel zelfs, veiligheid omvat componenten binnen elk gemeentelijk beleidsdomein.
Onder regie van onze burgemeesters pakken we dit dan ook best samen aan.
Voor de opmaak van dit veiligheidsplan hebben we dan ook intensief samengewerkt met de drie
gemeenten. De oefening bestond erin de strategische plannen maximaal op elkaar af te stemmen.
U zal dan ook lezen dat dit plan van de lokale veiligheidsbehoeftes vertrekt. Een keuze waar ik een
vurig pleitbezorger van was en ben.
Het is de taak bij uitstek van de lokale politie om de lokale problemen prioritair aan te pakken.
Uiteraard moeten we ook ons steentje bijdragen tot de bestrijding van bovenlokale criminaliteits- en
overlastfenomenen. Al onze stakeholders weten dat we dit ook loyaal doen en zullen blijven doen.
Dit zonaal veiligheidsplan vertrekt vanuit een grondige analyse van de diverse verwachtingen van al
onze belanghebbenden. In het plan vindt U terug hoe we deze verwachtingen via diverse kanalen
hebben in kaart gebracht.
In het politieplan wordt ondermeer de link gemaakt met een aantal “moederdocumenten” zoals de
gemeentelijke beleids- en beheersplannen, het parketbeleidsplan, het nationaal veiligheidsplan, de
(vorige) kadernota integrale veiligheid, enz…
Het is een strategisch politieplan dat een aantal grote bakens uitzet voor de periode 2020 – 2025. Het
geeft ons duidelijk aan in welke richting en binnen welke grenzen we moeten evolueren op de diverse
domeinen.
Onze “eindtermen” zijn vertaald in strategische doelstellingen. Het is de ambitie van Het Houtsche om
die doelen te bereiken door in de loop van deze zes jaar de vertaling te maken tot op het niveau van
tactische en operationele doelstellingen. Dit zal gebeuren in actieplannen die jaar na jaar dit bundel
zullen vervolledigen en meer concretiseren. Centraal staat de wil om voortdurend te verbeteren in
alles wat we doen.
Ons engagement is om dit plan niet te laten verkommeren in het archief. Het is “het” basisdocument
waarop onze hele (dagelijkse) werking wordt gestoeld en georiënteerd.
Ambitie is om onze slagzin “Het Houtsche, uw houvast!” elke dag van de komende zes jaar tot een
realiteit te maken.
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Managementsamenvatting
1. Cultuur, structuur en strategie
1.1 Missie van onze politiezone
“ Wij zullen de doelstellingen uit ons zonaal veiligheidsplan realiseren.
Hierbij werken we binnen het wettelijk kader en de principes van de gemeenschapsgerichte
politiezorg:
 maatschappelijk georiënteerd
 probleemoplossend
 partnergericht
 open
 gedreven
 We pakken dit takenpakket op en integrale manier aan:
 preventief waar het kan
 repressief waar het moet
 steeds met aandacht voor het slachtoffer”.

1.2 Visie voor 2025
“ De politiezone Het Houtsche wil binnen het afgesproken beleid, door kwaliteitsvolle dienstverlening
zorgen voor tevredenheid bij alle betrokkenen.
Als coachende organisatie met competente en creatieve medewerk(st)ers streven we samen naar een
positief beeld van onze politiezone “.

1.3 Waarden voor onze politiezone
Slagzin : ‘Het Houtsche, uw houvast! ‘
Het laatste woord uit onze slagzin gebruiken we als acroniem voor het formuleren van onze WAARDEN:
H = Herkenbaar
O = Open
U = Uitmuntend
V = Vertrouwen(swaardig)
A = Alert
S = Sociaal
T = Tezamen
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1.4 Krachtlijnen voor onze organisatie in 2025
In deze nieuwe legislatuur willen we een nog betere politieservice bieden. Daartoe schuiven we
enkele krachtlijnen naar voor:
1.
2.
3.
4.
5.

Wijkagent maximaal in de wijk
Optimalisatie interventie met continu terreinondersteuning
Uitbouw computercrime-unit
Uitbouw en vernieuwing cameranetwerk
Uitbouw samenwerkingsverbanden

2. Prioriteiten voor onze politiezone in 2020 – 2025
Net zoals de gemeentebesturen maakt ook de politiezone een meerjarenplan 2020-2025 op, volgens
de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). De weerhouden doelstellingen worden
m.a.w. gekoppeld aan het nieuw personeelsplan (formatie) en het meerjaren-investerings- en
werkingsplan 2020-2025 (BBC).
Er zijn 3 beleidsdomeinen geformuleerd:
- Algemene financiering
- Beleid en optimale beleidsvoering
- Zonaal veiligheidsplan
Aan deze beleidsdomeinen zijn 1 of meer strategische doelstellingen gekoppeld, die meer concreet
gemaakt wordt via operationele doelstellingen die op hun beurt aangepakt worden a.d.h.v. het
formuleren van tactische doelstellingen1.
Onderhavig document (het ZVP) behandelt voornamelijk het 3e beleidsdomein: “Zonaal
Veiligheidsplan”, evenals een 2-tal prioriteiten uit het 2e beleidsdomein “Beleid en optimale
bedrijfsvoering”.
De opvolging van alle doelstellingen gebeurt in het 4e hoofdstuk “Beleid en beheer”.

2.1

Beleidsdomein 1: Algemene financiering

In het eerste beleidsdomein is 1 strategische doelstelling bepaald:

2.1.1 Strategische doelstelling 1: De politiezone is een goed uitgeruste, slagkrachtige
organisatie binnen de budgettaire mogelijkheden.

1

Opgelet: de terminologie in de BBC komt niet overeen met de terminologie in het ZVP. In de
BBC spreken we i.p.v. over ‘strategische doelstellingen’ over ‘beleidsdoelstellingen’. En wat in
het ZVP ‘operationele doelstellingen’ heet, zijn in de BBC ‘actieplannen’ die vervolgens
aangepakt worden met ‘acties’ of in het ZVP ‘tactische doelstellingen’. Actiepunten of
processen zijn op niveau BBC niet opgenomen.
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Operationele doelstelling 1: Correct beheren van de financieringsbronnen (actieplan 1 – SD 1 - BD 1)

2.2

Beleidsdomein 2: Beleid en optimale bedrijfsvoering

In dit domein zijn 2 strategische doelstellingen bepaald:
- Het beleid, het operationeel en administratief kader werken nauw samen.
- De politiezone wordt op een bedrijfseconomische wijze effectief en efficiënt gerund.

2.2.1 Strategische doelstelling 1: Het beleid, het operationeel en administratief kader
werken nauw samen.
Operationele doelstelling 1: Samenwerken van beleid en administratie vanuit een duidelijke
beleidsvisie. (actieplan 1 – SD 1 - BD 2)

2.2.2 Strategische doelstelling 2: De politiezone wordt op een bedrijfseconomische
wijze effectief en efficiënt gerund.
Operationele doelstelling 1: Inzetten op communicatie en samenwerking om zoveel mogelijk
doelgroepen te bereiken. (actieplan 1 – SD 2 - BD 2)
Operationele doelstelling 2: Werken aan een stabiele ICT-infrastructuur die de basis vormt van de
werking en dienstverlening. (actieplan 2 – SD 2 - BD 2)
Operationele doelstelling 3: Veilig en kwaliteitsvol beheren van informatie/data om effectief en
efficiënt te kunnen werken. (actieplan 3 – SD 2 - BD 2)
Operationele doelstelling 4: Verder evolueren naar een flexibele en wendbare organisatie met
aandacht voor de medewerker als persoon, teamlid, ambassadeur van de organisatie. (actieplan 4 –
SD 2 - BD 2)
Operationele doelstelling 5: Kwaliteitsvol onderhouden van de ter beschikking gestelde gebouwen.
(actieplan 5 – SD 2 - BD 2)
Operationele doelstelling 6: Uitwerken van een duurzaam aankoopbeleid met respect voor de
wetgeving op de overheidsopdrachten. (actieplan 6 – SD 2 - BD 2)

2.3

Beleidsdomein 3: Zonaal Veiligheidsplan

Hieronder vallen 4 grote strategische doelstellingen:
- bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid door in te zetten op cybercrime, oplichting en
eigendomsdelicten via integrale aanpak.
- Leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten.
- Verhogen van de verkeersveiligheid.
- Meer blauw op straat
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2.3.1 Strategische doelstelling 1: Bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid door in te
zetten op cybercrime, oplichting en eigendomsdelicten via integrale aanpak (raad
geven, ontraden, reguleren, onderzoeken en nazorg)
Operationele doelstelling 1: Beheersen en stabiliseren van cybercrime en oplichting. (actieplan 1 – SD
1 - BD 3)
“We willen de fenomenen cybercrime en oplichting beter beheersen en stabiliseren.”
Operationele doelstelling 2: Terugdringen inbraken en diefstal aan/uit voertuig op zonaal niveau.
(actieplan 2 – SD 1 - BD 3)
“We willen de inbraken in gebouwen en de diefstallen aan/uit voertuigen niet verder laten stijgen
dan het gemiddelde van de voorbije 3 jaren.”
Operationele doelstelling 3: Terugdringen fietsdiefstallen & beschadiging voertuigen op het lokale
niveau. (actieplan 3 – SD 1 - BD 3)
“We willen de fietsdiefstallen en de diefstallen aan/uit voertuigen niet verder laten stijgen dan het
gemiddelde van de voorbije 3 jaren.”

2.3.2 Strategische doelstelling 2: Leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten
Operationele doelstelling 1: Preventief en repressief optreden tegen sluikstorten en zwerfvuil.
(actieplan 1 – SD 2 - BD 3)
“We willen het sluikstorten met 20% doen afnemen, maar vooral voorkomen.”
Operationele doelstelling 2: Waken over openbare rust en orde en optreden tegen het storend
gedrag en vandalisme. (actieplan 2 – SD 2 - BD 3)
“We willen het aantal vaststellingen van openbare rust en orde, evenals die van storend gedrag en
vandalisme met 20% doen afnemen”

2.3.3 Strategische doelstelling 3: Verhogen van de verkeersveiligheid
Operationele doelstelling 1: Leveren van bijdrage in het beheersen van de verkeers(on)veiligheid.
(actieplan 1 – SD 3 - BD 3)
“We willen bijdragen tot het beheersen van de verkeersonveiligheid”
Operationele doelstelling 2: Aanpakken van het hinderlijk stilstaan en parkeren. (actieplan 2 – SD 3 BD 3)
“We willen bijdragen tot het beheersen van de problematiek van hinderlijk stilstaan en parkeren”

2.3.4 Strategische doelstelling 4: Meer blauw op straat
Operationele doelstelling 1: Intensiever inzetten van de wijkinspecteurs voor wijkgebonden
aangelenheden. (actieplan 1 – SD 4 - BD 3)
“We willen de wijkinspecteurs meer inzetten voor wijkgebonden aangelegenheden.”
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2.3.5 Strategische doelstelling 5 : Optimaliseren politiekerntaken, met name
interventie, wijkwerking, onthaal, recherche, verkeer en slachtofferzorg
Operationele doelstelling 1: Voldoende capaciteit en middelen voorzien om de politiekerntaken
adequaat uit te voeren. (actieplan 1 – SD 5 – BD 3)

3

Opdrachten van federale aard

Conform artikel 36/3 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, omvat het zonaal veiligheidsplan de bijdrage van de lokale politie
in de uitvoering van de opdrachten van federale aard bedoeld in artikel 61.
Artikel 61 bepaalt dat de lokale politie instaat voor sommige opdrachten van federale aard. De
minister van Binnenlandse Zaken of de minister van Justitie bepaalt deze opdrachten door
dwingende richtlijnen.

3.1

Richtlijn MFO-1: Verzekeren van de openbare orde in hoven en rechtbanken,
transfers en handhaven van de orde in de gevangenissen

Een interne dienstnota beschrijft de procedures m.b.t. de evaluatie van de dreiging n.a.v.
een uithaling/overbrenging, en de procedures m.b.t. de transfert van aangehouden
personen. Het uitvoeren van transferts door de politiezone betreft meestal het overbrengen
van minderjarigen uit de gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg van Beernem
naar de jeugdrechter en omgekeerd.
Vanuit de dienstplanning wordt dagelijks een overbrengingsploeg aangeduid. De
dienstplanning stuurt deze ploeg aan. Zij voeren die dag alle overbrengingen uit, zowel van
minder- als meerderjarigen.
Voor de politiezone werden er in 2018, voor overbrengingen, gedurende 243 dagen, 4280
mensuren2 ingezet.

3.2

Richtlijn MFO-2: Hycap (gehypothekeerde capaciteit of de verplichte nationale
solidariteit inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie)

Deze ministeriële richtlijn beoogt de terbeschikkingstelling, door alle politiezones van het
land, van een gedeelte van hun operationele capaciteit ten voordele van een andere zone
voor het uitvoeren van opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor ze niet alleen kan
instaan. Dit wordt de gehypothekeerde capaciteit genoemd en is in feite een verplichte
nationale solidariteit.

2

Galop 2018 labels ‘overbrengingsploeg-red/overbrengingsploeg, transfer minderjarigen & illegalen,
transfer Sint-Amandus
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Er geldt een beschikbhaarheidsniveau van maximum 7% van het effectief van de politiezone.
In Het Houtsche is dit 16 %, of een totaal van 122,5 effectieven, vertaald in 18 basiskaders, 2
middenkaders en 1 officier.
De PZ Het Houtsche stelt loyaal de voorziene kredietlijn van 2244 uur ter beschikking voor
de uitvoering van de opdrachten en taken van federale aard. Het merendeel van deze taken
worden uitgevoerd buiten de eigen politiezone en behoren tot de drie klassieke domeinen
(verkeer – gerechtelijk – openbare orde).

3.3

Richtlijn MFO-3: Informatiebeheer (gerechtelijk en bestuurlijk)

Deze ministeriële richtlijn regelt de inzameling en verwerking van politionele informatie door
de politiediensten (informatiebeheer).
De procedures voorzien in deze richtlijn werden reeds geïmplementeerd binnen de
politiezone. De informatiecyclus is gestructureerd en iedere medewerker weet wat er van
hem verlangd wordt. De vatting van de gegevens binnen de domeinen verkeer – criminaliteit
en openbare orde gebeurt reeds binnen de directie informatiebeheer door de functioneel
systeembeheerder bijgestaan door haar assistenten.
Alle politiediensten binnen het Arro Brugge hebben een protocol afgesloten voor
permanente taakafspraken nopens de informatieflux bestuurlijke politie.

3.4

Richtlijn MFO-4: Private veiligheid

Deze ministeriële richtlijn regelt het toezicht op naleving van de bewakingswet en
detectivewet en haar uitvoeringsbesluiten, alsook vaststellingen van inbreuken ter zake.
De politiezone verleent alle steun op vraag van de ambtenaren van ARP (Algemene
Rijkspolitie). Het aantal bestuurlijke informatierapporten opgesteld ingevolge deze
richtlijnen is beperkt. Onze taak spits zich voornamelijk toe op de beveiliging van de
stopplaatsen van waardetransporten door onze interventieploegen. De lijsten met de
stopplaatsen worden dagelijks op het intranet geplaatst.

3.5

Richtlijn MFO-5: Bijzondere beschermingsopdrachten van personen en roerende
en onroerende goederen

De term ‘bijzondere bescherming’ wordt gebruikt om het onderscheid te maken met de
normale bescherming van personen en goederen wat behoort tot de opdrachten van
basispolitiezorg van de lokale politie. Deze bijzondere opdrachten zijn vooral gericht op de
bescherming van personen en instellingen die vatbaar zijn/voorwerp uitmaken van een
bijzondere dreiging, door hun aard of door hun symbolische waarde.
Onze PZ heeft geen instellingen/personen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere
dreiging en worden dus zelden geconfronteerd met specifieke bewakingsopdrachten.
In 2018 ging dit de politiezone om 3 personen die werden ingezet, voor een totaal van 12
uren verspreid over 2 dagen.
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Wel werden de nodige dossiers opgemaakt van de ‘kritieke, vitale en gevoelige plaatsen’. De
nodige korpsonderrichtingen werden hiervoor opgemaakt.

3.6

Richtlijn MFO-6: AIK

Deze ministeriële richtlijn regelt de werking en organisatie van het arrondissementeel
informatiekruispunt (AIK), op het niveau gerechtelijk arrondissement en dat zich bevindt op
het gedeconcentreerde niveau van de federale politie. Het AIK verwerkt de informatie van
bestuurlijke en gerechtelijke informatie ter ondersteuning van zowel de centrale en
gedeconcentreerde diensten van de federale politie als van de korpsen van de lokale politie.
Het AIK is georganiseerd als een gemeenschappelijke dienst van zowel leden van de federale
als lokale politie.
Er is een protocol omtrent de informatieflux opgesteld tussen de verschillende politiezones
van het arrondissement en het AIK.
De lokale politie is in het AIK vertegenwoordigd door 1 commissaris van Politiezone Het
Houtsche, Terzake is een financiële regeling voorzien.

3.7

Richtlijn minister van justitie dd. 20.02.2002 m.b.t. de taakverdeling,
samenwerking, coördinatie en integratie tussen lokale en federale politie inzake
opdrachten van gerechtelijke politie

Deze ministeriële richtlijn heeft volgende doelstellingen:
- De regels voor de verdeling van de opdrachten van gerechtelijke politie tussen de lokale en
de federale politie zo duidelijk mogelijk bepalen, door een algemeen principe (complexiteit
van het onderzoek) te formuleren, evenals een aantal criteria (aard te onderzoeken feit, aard
te verrichten onderzoeksdaad en de geografische spreiding van de gespecialiseerde
onderzoeksdaden);
- De coördinatie en de geïntegreerde werkingsmechanismen tussen de federale en lokale
politie vastleggen.
Deze ministeriële richtlijn herhaalt dat de lokale politie een operationeel kader moet instellen voor
de opsporingsopdrachten en lokaal gerechtelijk onderzoek naast de andere opdrachten van de
basispolitiezorg (zie PLP 10). De lokale politie beschikt derhalve over de menselijke en materiële
middelen om alleen en volledig in te staan voor het aan het lokale niveau toegewezen gerechtelijk
onderzoek.
De ministeriële richtlijn benadrukt de rol van het arrondissementeel rechercheoverleg, als forum bij
uitstek om praktische problemen inzake taakverdeling en de coördinatie tussen de federale en
lokale (‘gerechtelijke’) politie aan te pakken en op te lossen. Het ARO wordt georganiseerd door de
Procureur des Konings of de aangewezen referentiemagistraat. Het ARO vindt maandelijks plaats
en telkens wanneer zich praktische problemen stellen inzake de toepassing van de col2/2002.
In de politiezone zijn er in 2018, 13 dagen of 58 uren gespendeerd aan ARRO-overleg.
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Er is geen specifiek protocol tussen de politiezones en de FGP afgesloten. De Col 2/2002 wordt tot
nu zonder problemen toegepast.
In tegenstelling tot andere gerechtelijke arrondissementen, bestaat in Brugge geen netwerk van
verhoorders van minderjarigen, waardoor de zones zelf moeten instaan voor permanentie. De
politiezone beschikt over 3 mensen die daartoe opgeleid zijn. De politiezone investeert ook in een
TAM verhoorlokaal.

3.8

Omzendbrief veiligheid bij de spoorwegen

De omzendbrief regelt de taakverdeling tussen de politiezones en de federale spoorwegpolitie
(SPC) met betrekking tot de NMBS-infrastructuur en haar omgeving (station, perron, spoorlijn). De
politiezone neemt de basisopdrachten en het beheer van de lokale fenomenen in de stationsbuurt,
in het station en op de perrons, op zich. De SPC treedt op, op de sporen en in de treinen en draagt
zorg voor de gespecialiseerde supralokale opdrachten op de perrons.
Onze politiezone telt 3 spoorwegstations: Beernem, Zedelgem en Oostkamp. Er zijn geen stations
waar een SPC-post gevestigd is. Er zijn geen samenwerkingsakkoorden/intentieverklaringen
afgesloten met de SPC voor onze stations.
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Hoofstuk 1: Omgevingsanalyse

1.

Beeld van veiligheid en leefbaarheid in de politiezone

Hier brengen we eerst de zone, en de gemeenten afzonderlijk in beeld. Daarna belichten we de
objectieve cijfers of meer bepaald de criminaliteits- en verkeerscijfers van het afgelopen jaar en
kijken we ook hoe deze geëvolueerd zijn. Vervolgens beschrijven we de subjectieve resultaten.
Waarbij we ons baseren op 2 bronnen, nl. de bevraging van belanghebbenden en de gegevens uit de
veiligheidsmonitor.

1.1 Ons werkterrein in beeld
1.1.1 Overzicht
Gemeente

Oostkamp

Opp.

79,64 km²

Aantal inwoners
(2018)

23.574 inw.

Bevolkings–dichtheid

296 inw./ km²

Politiewijken

Buurgemeenten

HertsbergeMoerbrugge;
NieuwenhoveWaardamme;
Oostkamp Centrum;
Ruddervoorde

Beernem;
Wingene;
Lichtervelde;
Torhout;
Zedelgem;
Brugge

Zedelgem

60,34 km²

22.650 inw.

375 inw./ km²

Aartrijke;
Loppem;
Zedelgem;
Veldegem

Beernem

71,67km²

15.691 inw.

218 inw./ km²

Beernem; Oedelem;
Sint-Joris

211,65 km²

61.915 inw.

296 inw./km² (g.)

Aantal: 11

Totaal (zone)

Brugge;
Oostkamp;
Torhout;
Ichtegem;
Jabbeke
Damme;
Maldegem;
Knesselare;
Aalter;
Ruiselede;
Wingene;
Oostkamp

Naburige
politiezones

Regio Tielt;
Kouter;
Brugge;
DammeKnokke; Aalter;
Maldegem

Aantal: 11
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1.1.2 Bereikbaarheid
Door de aanwezigheid van de E40 zijn alle gemeentes in de zone zeer vlot bereikbaar; elke gemeente
heeft een eigen afrittencomplex. De nabijheid van deze autosnelweg en die van verschillende
gewestwegen (zie onder) heeft echter ook tot gevolg dat eventuele rondtrekkende dadergroepen de
zone relatief vlot kunnen bereiken en opnieuw verlaten. De ANPR-camera’s dragen in grote mate bij
tot een degelijke monitoring van de aanwezige voertuigen.
Volgende nationale wegen lopen door de politiezone:
-

N32:
N50:
N368:

-

N370:
N337:
N309:

van Brugge over Menen naar Halluin
van Brugge naar Kortrijk, door de dorpskern van Oostkamp.
van Oudenburg naar Knesselare (Oost-Vlaanderen), door de dorpskernen van Aartrijke,
Ruddervoorde en Beernem.
van Beernem over Wingene naar Lichtervelde
van Brugge naar Knesselare (Oost-Vlaanderen), door de dorpskern van Oedelem.
van Loppem naar Brugge, door de dorpskern van Loppem.

Het grote aantal nationale wegen kan veel verkeer, ongevallen en/ of overlast met zich meebrengen
in bepaalde van deze dorpskernen.

1.1.3 Onze politiezone demografisch bekeken
1.1.3.1 Bevolking
1.1.3.1.1 Bevolkingsaantallen
Alle gemeentes kennen een groeiend bevolkingsaantal. Oostkamp telt met ongeveer 23.575
personen het meeste inwoners, gevolgd door Zedelgem (ongeveer 22.650) en Beernem (ongeveer
15.700). Voor de zone bedroeg het totale inwonersaantal begin 2019 ongeveer 62.000. Het
toenemend aantal inwoners heeft een rechtstreekse impact op meerdere fenomenen die voor de
lokale politie van belang zijn, zoals verkeer en wijkproblemen.

Gemeente
Oostkamp
Zedelgem
Beernem
Totaal (zone)

Bevolking (2018)
23.574 inw.
22.650 inw.
15.691 inw.
61.915 inw.
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1.1.3.1.2 Voorspelde bevolkingsgroei
Oostkamp is, in vergelijking met het jaar 2000, qua aantal inwoners het snelst gegroeid. Volgens de
berekeningen zal het aantal inwoners in de zone in de eerstvolgende 10 jaar toenemen met 2,5%. De
voorspelde groei voor Oostkamp, Beernem en Zedelgem bedraagt respectievelijk 3%, 1,3% en 3,3%.
Gemeente

Evolutie
(%, sinds 2000)

Verwacht aantal
(in 2027)

Verdere evolutie
(%, tot 2027)

+ 11,28
+ 2,78
+ 7,64
+ 7,12

24.281 inw.
22.947 inw.
16.210 inw.
63.438 inw.

+3
+ 1,3
+ 3,3
+ 2,5

Oostkamp
Zedelgem
Beernem
Totaal (zone)

1.1.3.1.3 Leeftijdsopbouw
In alle gemeentes maakt de leeftijdscategorie op beroepsactieve leeftijd het grootste deel van de
totale bevolking uit. In de komende jaren kan de vergrijzing in onze zone dus een belangrijk item
worden. De oudste bevolkingsgroep is immers vaak kwetsbaarder voor bepaalde soorten
criminaliteit, zoals verschillende vormen van informaticabedrog.

Gemeente
Oostkamp
Zedelgem
Beernem
Totaal (zone)

0-17 jaar (%)

18-64 jaar (%)

65 jaar of ouder (%)

19,3
18,8
18,6
18,9

59,4
60,6
60,9
60,3

21,3
20,6
20,5
20,8

1.1.3.1.4 Soorten huishoudens
De gezinnen met minstens een minderjarig kind maken in elk van de gemeentes ongeveer 25% uit
van het totaal aantal huishoudens. Deze cijfers (kolom in het midden) liggen net iets hoger dan het
gemiddelde in West-Vlaanderen, dat 22,7% bedraagt. Minderjarige kinderen lopen veelal school in
de eigen gemeente of een buurgemeente, dus het aantal heeft zeker en vast een invloed op de
verkeerssituatie net voor het begin en net na het einde van de schooldag.

Gemeente
Oostkamp
Zedelgem
Beernem
Totaal (zone)

Alleenstaanden (%)

Gezinnen met minstens 1
minderjarig kind (%)

Gezinnen zonder minderjarige
kinderen (%)

26,1
23,8
26,4
25,3

26,4
26
25,4
26

47,5
50,2
48,2
48,7
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1.1.3.1.5 Private huishoudens
Het aantal private huishoudens is de laatste jaren blijven toenemen, wat een logisch gevolg is van de
groeiende bevolkingsaantallen. Het toenemend aantal huishoudens heeft een vergelijkbare invloed
als de bevolkingsgroei.
Gemeente

Aantal private huishoudens

Oostkamp
Zedelgem
Beernem
Totaal (zone)

9.762
9.281
6.401
25.444

1.1.3.2 Wonen
1.1.3.2.1 Woongelegenheden

Sinds 2010 zijn er in alle gemeentes in de zone bijkomende woongelegenheden gecreëerd, een ander
logisch gevolg van de bevolkingsgroei. Het aantal is het sterkst gegroeid in Oostkamp ( ± 1.000). In
Zedelgem kwamen er een grote 650 bij, in Beernem waren dat er een kleine 700.

Gemeente
Oostkamp
Zedelgem
Beernem
Totaal (zone)

Woongelegenheden (2010)

Woongelegenheden (2015)

Woongelegenheden (2018)

9.580
9.205
6.075
24.860

10.006
9.573
6.483
26.062

10.490
9.872
6.759
27.121

1.1.3.2.2 Sociale huisvesting
Onderstaande tabel geeft het aantal sociale woningen weer per gemeente. De laatste kolom toont
hoe dat aantal zich verhoudt tot het aantal private huishoudens. Het is niet uitgesloten dat er zich in
de sociale wijken vaak terugkerende problemen voordoen.
Gemeente

Aantal sociale woningen

Aandeel in totaal aantal private
huishoudens (%)

439
527
216
1.182

4,5
5,7
6
5,3

Oostkamp
Zedelgem
Beernem
Totaal (zone)

1.1.3.3 Sector dienstverlening
In Beernem zijn twee belangrijke instellingen gevestigd. De Zande is een gesloten instelling voor
jeugddelinquenten met plaats voor ongeveer 45 meisjes. In het psychiatrisch centrum Sint-Amandus
is plaats voor 459 personen. Beide instellingen krijgen regelmatig te maken met vermissingen, die
een impact hebben op de werking van de lokale politiediensten.
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1.1.4 Onze politiezone economisch bekeken
1.1.4.1 Werkloosheid
De werkloosheidsgraad geeft aan hoeveel procent van de beroepsbevolking (werkenden en nietwerkzoekende werklozen) effectief werkloos is. In Oostkamp bedroeg deze in april 2019 amper
2,55%, in Zedelgem 2,54% en in Beernem 2,57%.
Op dit vlak scoren alle gemeentes beter het West-Vlaamse gemiddelde, dat 4,54% bedraagt.

1.1.4.2 Gemiddeld inkomen en welvaartsindex
Het gemiddeld inkomen ligt in elk van de gemeentes van PZ Het Houtsche net hoger dan het
gemiddelde voor West-Vlaanderen, dat in 2015 € 18.492 bedroeg. Oostkamp had in 2015 met
€19.433 het hoogste gemiddeld inkomen.
Naar analogie heeft Oostkamp ook de hoogste welvaartsindex. Deze geeft aan hoe het gemiddeld
fiscaal inkomen in de gemeentes in de zones zich verhoudt tot het gemiddelde in Vlaanderen. Een
score die hoger ligt dan 100 is dus vereist om beter te doen dan het gemiddelde. Oostkamp heeft
een index van 110, in Zedelgem en Beernem bedraagt deze 107.

1.1.4.3 Aantal leefloners
Het aantal leefloners bedroeg in 2018 gemiddeld (per maand) maximaal 43 personen voor de gehele
zone. In verhouding gaat het om 1,84 tot 2,5% van de totale bevolking, wat ongeveer de helft minder
is dan het maandelijks gemiddelde in West-Vlaanderen.

1.1.4.4 Bedrijventerreinen
De zone telt verschillende (middel)grote bedrijventerreinen, waar wel vaker rondtrekkende
dievenbendes actief zijn.
In Oostkamp onderscheiden we er zes: De Rampe, De Leite, Kampveld, Oostkamp-Centrum,
Lieverstede en Siemenslaan.
Zedelgem telt er vier: De Schatting, Autobaan, De Arend en het recent in gebruik genomen
bedrijventerrein Zangersbos.
In Beernem is er sprake van één groot bedrijventerrein: het Industriepark.
Op alle bedrijventerreinen samen zijn ongeveer 425 bedrijven gelegen. Enkele grote ondernemingen,
al dan niet gevestigd op deze terreinen, zijn:
-

te Zedelgem: CNH, Superia Radiatoren, Fullwood Packo nv, Transport Gheeraert, Meubar;
te Oostkamp: Tyco Electronics, IBW Boekbinding, Destrooper, Transwest, Lebbe, EADS;
te Beernem: Bauwens nv, Lemahieu, Voeders Depré, CleanLease.
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1.1.4.5 Aantal bedrijven per gemeente
Het aantal ondernemingen in de drie gemeentes samen blijft de laatste jaren stelselmatig toenemen,
van 5450 in 2009 naar 6.462 in 2018. Naar de ervaring heeft geleerd, zijn ondernemingen op
regelmatige basis een doelwit voor (rondtrekkende) dieven(bendes).
Gemeente

Aantal ondernemingen (2009)

Aantal ondernemingen (2014)

Aantal ondernemingen (2017)

2.168
1.963
1.321
5.452

2.415
2.104
1.369
5.888

2.640
2.274
1.548
6.462

Oostkamp
Zedelgem
Beernem
Totaal (zone)

1.1.4.6 Handelsaanbod
In alle gemeentes bezetten de handelaars in levensmiddelen een groot deel ( ± 15%) van de
handelspanden. Enkel horeca-etablissementen (telkens 15-20%) en dienstverstrekkers (telkens 2427%) zijn goed voor een nog groter aandeel.
Omwille van het voorgaande trekken de gemeentes in de zone geen bezoekers aan die van ver
komen. De winkelende bezoekers komen veelal uit de eigen gemeenten en de buurgemeenten
(Maldegem, Aalter, Knesselare, Damme, Wingene).

1.1.5 Onze politiezone sociaal-cultureel bekeken
1.1.5.1 Landbouw
De landbouwbedrijven zijn in de drie gemeenten in de zone nog steeds sterk vertegenwoordigd. De
daarmee verband houdende problemen kunnen zich dus blijven voordoen. Te intensieve bemesting
kan leiden tot bodem-, water- en/of luchtverontreiniging, terwijl sectorale moeilijkheden tijdelijk
voor een grote werklast kunnen zorgen.

1.1.5.2 Sport
Alle gemeentes beschikken over verschillende sportcomplexen.
In Beernem gaat het onder andere over Sportpark Drogenbrood, Sportpark De Barge, Sportpark Den
Akker, het Bloemendalezwembad en tennisclub Bloemendale. Zedelgem biedt sportfaciliteiten op
onder andere Sportpark De Groene Meersen, recreatiecentrum De Bosserij (te Veldegem) en het
Stormvogelsplein (te Loppem). De Valkaart is het belangrijk sportcomplex in Oostkamp. Er zijn een
zwembad, een sporthal en een voetbalclub gevestigd.
Op elk van deze locaties hangen, vooral in de weekends en vakantieperiodes, veel jongeren rond. Dit
kan voor overlast (vandalisme, druggebruik, etc.) zorgen.
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1.1.5.3 Evenementen en recreatie
Jaarlijks vinden verschillende (middel)grote evenementen plaats in de zone. Het vermelden waard
zijn de cyclocrossmanche in Ruddervoorde, carnaval, verscheidene wielerwedstrijden, kermissen, de
Batjes en verschillende kerstmarkten. Verschillende van deze evenementen hebben een zekere
impact op de werking van de wijkdiensten.
Naast de wekelijkse drukte in dancing Club 54 (Beernem) worden in elk van de gemeentes fuiven
georganiseerd in kleinere dancings, sport- of cultuurcentra, jeugdhuizen, parochiezalen enzovoort.
Voor de buurtbewoners kan dit overlast met zich meebrengen.

1.1.5.4 Toerisme
Op het grondgebied van de zone liggen geen grote toeristische trekpleisters. Er zijn er ook een
bescheiden aantal toeristenverblijven voorzien, waaronder het Van der Valkhotel, enkele andere
hotels en een handvol vakantiewoningen en B&B’s.
Het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld (Beernem) trekt jaarlijks veel wandelaars, fietsers
en gezinnen met kinderen aan. Op het parkeerterreinen zorgen druggebruikers wel eens voor
overlast.

1.1.6 Technologische ontwikkelingen in het politielandschap













Op op – en afritten en grote verkeersassen staan ANPR-camera’s. Dit blijft uitbreiden.
Daarnaast worden de huidige ANPR-camera’s binnen afzienbare termijn vervangen door
nieuwere modellen. Deze zullen naast nummerplaten ook het kleur (enkel overdag), merk en
model (vrachtwagen, tractor, bestelwagen, motorfiets enzovoort) van voertuigen kunnen
herkennen zonder dat de beelden door de politie bekeken moeten worden.
In 2018 werd een LCCU (Local computer crime unit) lokaal ingericht.
In 2019 is een afsprakensysteem uitgerold.
Het BIN-sms systeem is in de loop van 2018 overgeschakeld naar de App Het Houtsche. De
communicatie naar de burger gebeurt zoveel mogelijk via wifi of mobiele data en sms’en
blijven beperkt.
Aanzet tot principe van ‘mobiel kantoor’, waarbij de combi’s wordt uitgerust met ‘viprinet’,
wat inhoudt dat ze over de nodige ‘dekking’ kunnen beschikken. Via mobile office kunnen ze
de portal toepassingen benaderen, een pv opmaken en zelfs uitprinten.
Wijkinspecteurs gaan met een smartphone de baan op om nieuwe inwoners in te schrijven,
dit via de app ‘burger@verhuizen’.
De politiezone beschikt over een eigen ‘tap-kamer’ i.h.k.v. telefonieonderzoek.
Federale toepassing voor het beheer van onderzoeken ‘GES’ werd gelanceerd in het voorjaar
van 2019.
In het najaar van 2019 wordt overgeschakeld van Windows 7 naar Windows 10, dit i.h.k.v de
federale toepassingen op vlak van ‘The New way of working’ (Sharepoint, Teams,…).
Sinds maart 2019 worden de verkeersboetes verwerkt door het Gewestelijk
verwerkingscentrum (GVC) in Gent.
In Ruddervoorde centrum is sinds maart 2018 een vrachtwagensluis in voege, die werkt op
hoogtemeting. Het invoeren en testen ed. heeft enkele technische mankementen gekend.
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De trajectcontrole in Aartrijke is al enkele jaren in voege maar kampte met technische
problemen. In juni 2019 werd de trajectcontrole opnieuw gehomologeerd en is terug
operationeel.
Momenteel wordt de implementatie bekeken van ANPR en fleetlogging op de
interventievoertuigen.

1.1.7 Onze politiezone politiek-juridisch



Het invoeren van de GDPR-wetgeving heeft ook voor de politie zijn gevolgen.
Het mogelijke fusie-verhaal (fusies van gemeenten en/of politiezones) zal zeker voor de
nodige impact zorgen.
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1.2 Objectieve gegevens
Bij de opmaak van het vorige ZVP baseerden we ons voor de objectieve gegevens op de ISLP- gegevens
van de eigen politie, aangevuld met de geregistreerde gegevens van de criminaliteitsbarometer
opgemaakt door de Federal Politie – Directie van de Operationele Politionele Informatie (CGO) en die
gebaseerd is op de beschikbare ANG-gegevens. De ISLP-databank biedt als voordeel dat ze steeds upto date is maar omvat enkel de feiten die binnen de politiezone zijn vastgesteld door de lokale politie
Het Houtsche. De feiten die zich voordeden in de politiezone maar ter kennis werden gebracht van een
andere politiedienst zijn niet in deze cijfers opgenomen. In de federale databank zijn alle gepleegde
feiten in de politiezone opgenomen ongeacht waar de aangifte gebeurd is. Er wordt tevens een analyse
per criminele figuur uitgewerkt. Nadeel is dat de databank nog niet de meest recente gegevens bevat.
Om ‘maatwerk’ op niveau van de wijken te kunnen realiseren dienen we de cijfergegevens per
politiewijk op te splitsen. De ISLP – gegevens verkregen via ORBIT, splitsen we m.a.w. uit tot op
wijkniveau. Daarna hebben we, op basis van de parameters van de criminele figuren van de federale
politie, een eigen analyse opgemaakt. Om na te gaan hoeveel feiten binnen de politiezone
plaatsvonden en werden vastgesteld door een andere politiedienst werd er een vergelijking
opgemaakt tussen het aantal feiten in de ISLP-registratie en de ANG-registratie.

1.2.1 criminaliteit
Het veiligheidsbeeld criminaliteit werd in bijlage gevoegd (bijlage 1).
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Aandeel in totaal aantal strafbare feiten in 2018
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Figuur 1: aandeel in totaal aantal strafbare feiten in 2018, bron: ISLP gegevens PZ Het Houtsche

Volgens de statistieken gebaseerd op de gegevens uit de eigen ISLP registratie registreerde de PZ Het
Houtsche 1945 strafbare feiten op het grondgebied van HET HOUTSCHE in het jaar 2018. Dit is 0,6%
minder dan in 2017 en 3% minder dan in 2016.
Die 1945 strafbare feiten situeren zich voornamelijk in 5 categorieën, zie hierboven in figuur 1:

1.2.1.1 diefstal
Op de eerste plaats staan de diefstallen. In 2018 situeren 25% van de als strafbare feiten zich in de
rubriek ‘diefstal‘, een daling met 17,4% tegenover 2017. De daling is het grootst in Oostkamp, met
27,3%. In de periode 2015 t.e.m 2018 zien we de cijfers afwisselend dalen en stijgen. In Beernem
bedraagt de daling 10,7% t.o.v 2017. We stellen een gestage daling vast sinds 2015. Die trend is ook te
zien in Zedelgem, waar de daling 9,8% bedraagt in 2018 t.o.v 2017.
De drie voornaamste criminele figuren binnen deze deelrubriek zijn: “andere vormen van diefstal”
41,7%, “de woninginbraken” 20% en de “fietsdiefstallen” 14,4%.
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Het aantal ‘andere vormen van diefstal’ is in 2018 gedaald met 26,8% (205 feiten t.o.v. 280 in 2017 en
261 in 2016). Hieronder bevinden zich de enkelvoudige diefstallen zoals diefstal van een brieventas,
diefstal gebruiksvoorwerpen, diefstal multimedia, … .
Het aantal ‘woninginbraken’ is in 2018 gedaald (-29,8 %), (98 feiten t.o.v 141 in 2017 en 136 in 2016).
44,9% van de geregistreerde woninginbraken betreffen pogingen tot inbraak. Ongeveer een status quo
met het jaar ervoor, maar minder goed t.o.v 2015 waar de pogingen 51,6% van het totaal uitmaakten.
Het aantal ‘fietsdiefstallen kende in 2017 een grote daling, maar stijgt terug in 2018 met 34% t.o.v
2017. In Zedelgem is er een grote stijging van fietsdiefstallen, nl. met 150%, in Beernem blijft het aantal
ongewijzigd. In Oostkamp stijgt het aantal fietsdiefstallen met 13%.

1.2.1.2 misdrijven tegen eigendom
Op de tweede plaats staan de misdrijven tegen eigendom. Zo’n 12,3% van de strafbare feiten situeren
zich in de rubriek ‘misdrijven tegen eigendom’. In 2017 ging het om 237 feiten, dit is ongeveer een
status quo t.o.v. 2018. In 2018 registreerden we 208 vernielingen en 31 brandstichtingen. We stellen
vast dat het aantal brandstichtingen t.o.v. 2017 afneemt met 13,8%, het aantal vernielingen neemt af
met 3,48%.

1.2.1.3 bedrog tegen eigendom
Als derde zien we bedrog tegen eigendom, elk jaar toenemen. ‘bedrog tegen eigendom’ omvat 10,6%
van de strafbare feiten. In 2017 ging dit om 138 feiten, in 2018 zitten we al aan 207 feiten, of een
stijging met 50%. Vooral het aantal ‘oplichtingen’ stijgt sterk t.o.v. 2017, nl. van 62 naar 101 feiten of
een stijging van 62,9% t.o.v. 2017. Ook informaticafraude stijgt van 52 naar 86 in 2018, dit is een stijging
van 65,4% t.o.v. 2017. Daarnaast zijn in 2018 ook nog enkele feiten geregistreerd van flessentrekkerij
en bedriegerij.

1.2.1.4 politiereglementen
De vierde rubriek betreft de politiereglementen. Inbreuken tegen ‘politiereglementen’ maken voor
8,4% deel uit van de strafbare feiten. Dit zijn de zogenaamde GAS-inbreuken.

1.2.1.5 slagen en verwondingen
De rubriek ‘slagen en verwondingen’ komt op de vijfde plaats, met 159 feiten in 2018, zijnde 8,2% van
het totaal aantal strafbare feiten. Dit is een stijging met 5,2 % tegenover 2017. Het betreffen 12 feiten
onopzettelijke slagen met verwondingen en 147 gevallen van opzettelijke slagen.

1.2.1.6 andere strafbare feiten
Andere strafbare feiten binnen de top 10, in 2018:
 Verdovende middelen: 63 feiten.
 Inbreuken op de bijzondere wetgeving bv het niet eerbiedigen van de verplichtingen door de
burger inzake de inschrijving in het bevolkingsregister:102.
 Inbreuken m.b.t. jeugdbescherming: 59.
 Misdrijven tegen de openbare veiligheid, waaronder voornamelijk bedreigingen en in
mindere mate vereniging van misdadigers en criminele organisaties: 58.
 Milieu inbreuken: 50.
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1.2.2 verkeer
Het veiligheidsbeeld verkeer werd in bijlage gevoegd (bijlage 2).
In 2018 heeft de lokale politie van het Houtsche volgens de eigen ISLP-cijfers 598 verkeersongevallen
vastgesteld in de zone. Er werden 347 ongevallen met stoffelijke schade en 251 met lichamelijk letsel
geregistreerd. In vergelijking met 2017 is het aantal ongevallen met 7,9 % gestegen. In 48% van de
ongevallen werd vluchtmisdrijf gepleegd. Het aantal verkeersongevallen met vlucht, met gewonden is
meer dan verdubbeld t.o.v. 2017 (nl. van 17 naar 38). In 2018 was bij 11% van de ongevallen sprake
van alcoholintoxicatie, 68 feiten. Dit is 12,8% of 10 feiten minder dan in 2017.
In 2018 werden in de PZ Het Houtsche 26255 verkeersinbreuken vastgesteld waarvoor een procesverbaal of onmiddellijke inning werd uitgeschreven, d.i. 27,3% minder dan in 2017 en 20% minder dan
in 2016.
Het aantal ‘snelheidsovertredingen’ in de zone is in 2018 met 28,3% gedaald t.o.v. 2017.
Wat de overige vastgestelde verkeersinbreuken betreft, blijken er in 2018 vooral problemen te zijn
i.v.m. ‘gordeldracht’, ‘stilstaan en parkeren’, ‘GSM gebruik’, en ‘naleven van de verkeersborden en
verkeerstekens’. Ook ‘rijden onder invloed van alcohol en drugs’ blijft een aandachtspunt.

1.2.3 openbare orde
In geval van stakingen en betogingen zijn de risicosectoren de landbouw en de metaalbedrijven. In
de landbouw gaat het voornamelijk om plots opduikende (nationale)fenomenen zoals BSE,
varkenspest, voedselcrisis of diergeneeskundige problemen(blauwtong en vogelgriep) die hun
weerslag hebben op de werking binnen onze politiezone.

1.2.4 overlast
Echt typerende overlastfenomen zijn er niet binnen onze politiezone. Wel stellen we een hoog aantal
beschadigingen vast van voertuigen nl. 89 (zit onder de categorie misdrijven tegen eigendom).
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1.3 Subjectieve gegevens
Onder de subjectieve gegevens maken we gebruik van 3 bronnen, nl. de bevraging van al onze
belanghebbenden, de veiligheidsmonitor en de verwachtingen van overheden en partners.

1.3.1 Bevraging belanghebbenden
We hebben 3 groepen van belanghebbenden bevraagd inzake (externe) veiligheidsproblemen. Ten
eerste hebben we een online, lokale bevraging uitgevoerd. Ten tweede hebben we de
politieraadsleden prioriteiten laten bepalen en tenslotte kwamen ook de eigen medewerkers aan de
beurt.

1.3.1.1 Online Veiligheidsbevraging
De verwerking van de online veiligheidsbevraging werd in bijlage gevoegd (bijlage 3).
Deze online veiligheidsbevraging ging niet uit van de federale politie maar werd lokaal georganiseerd
en gecoördineerd. De vragen waren gebaseerd op de wijkbevraging (een lokale bevraging voor de
opmaak van het vorige ZVP), uitgevoerd in 2011, wat vergelijking mogelijk maakt. Het was een online
enquête, uitgevoerd via het platform Google Forms. De link naar de enquête werd verspreid op de
Facebookpagina van de politiezone, en de gemeenten Oostkamp, Beernem en Zedelgem. Ze
verscheen tevens op de gekoppelde twitterpagina’s. De gemeente Oostkamp plaatse de link ook op
hun website en in hun nieuwsbrief. Ook de gemeente Zedelgem plaatse de link op hun website.
Bijkomend werd de enquête via de App Het Houtsche naar alle BIN-leden verstuurd. In de bevraging
werd gepolst naar de woonplaats van de respondent, nl. in welke wijk hij/zij woont. Zodanig dat dit
een aanvulling betekent op de gegevens verkregen uit de veiligheidsmonitor, op gemeenteniveau.
Een dergelijke bevraging heeft als voordelen dat het minder capaciteit vergt enerzijds en anderzijds
tijdbesparend is zowel voor de politie, als de burger. Tenslotte is deze manier van verspreiding ook
volledig anno ‘2018’ en hopen we hiermee ook de jongere bevolking te bereiken, die statistisch
gezien minder goed antwoordt wat enquêtes betreft, in vergelijking met de 50-plussers.
Een nadeel aan deze vorm van bevraging is de representativiteit. De enquête wordt niet persoonlijk
toegestuurd, enkel wie vaak online is en de politiezone ‘volgt’ via sociale media zal ook gereageerd
hebben op de enquête.
De bevraging werd uitgevoerd van 2 mei t.e.m. 17 mei 2018, in deze korte periode van twee weken,
werd een steekproefgrootte van 409 respondenten behaald. Dit aantal maakt het mogelijk om een
analyse op te stellen op zone-niveau die betrouwbaar en representatief is. We moeten echter
opletten met de analyses op gemeente – en wijkniveau, daar de steekproef te klein is om ook
hiervoor volledig betrouwbare analyses op te stellen. Vandaar dat de die gegevens eerder als
aanvulling moeten gebruikt worden bij de resultaten van de Federale Veiligheidsmonitor.
Volgende items kwamen aan bod in de bevraging:
a. Leefbaarheid
b. Overlastvormen
c. Onveiligheidsgevoelens
d. Doven openbare verlichting
e. Slachtofferschap
f. Aangiftegedrag
g. Evolutie van de criminaliteit
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h. Tevredenheid: contact met, functioneren van en beschikbaarheid van de politie
i. Contact met wijkagent
j. BIN
Wat ‘leefbaarheid’ betreft, blijft het grootste probleem de vervreemding. 22% van de respondenten
is het eens met de stelling dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. 28% geeft aan dat er
weinig contact is tussen buurtbewoners. Dit werd ook al vastgesteld in onze wijkbevraging in 2011.
Maar de cijfers liggen dit keer nog wat hoger dan toen.
Hieronder geeft figuur 2 weer met welke ‘vormen van overlast’ de respondenten meest
geconfronteerd worden. 53,3% van de respondenten schuift agressief rijgedrag het meest naar
voren. Op de tweede plaats staat zwaar vervoer door dorpskernen. Net niet de helft geeft aan dit
storend te vinden. Op de derde plaats staat zwerfvuil. Op gemeentelijk vlak zien we ongeveer
dezelfde cijfers, wat de top 3 betreft. Niet alle overlastvormen komen op én zonaal én gemeentelijk
vlak voor. Zo komt hondenpoep bijna enkel voor als overlastvorm in de gemeente Zedelgem.
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Figuur 2: Overlastvormen, optelsom van ‘veel’ en ‘een beetje’ overlast, bron: online veiligheidsbevraging 2018

32,1% van de respondenten ‘voelt zich onveilig’ wanneer men alleen over straat loopt. Het gaat hier
dan vooral om vrouwen (50%) en ouderen (39,2%). 25,4% zal ’s avonds of ’s nachts niet meer open
doen, dit is sterk gedaald t.o.v. 2011 (35,8%). De onveiligheidsgevoelens zijn het hoogst op plaatsen
waar hangjongeren rond hangen (26,2%). Op de tweede plaats staan de treinstations als onveilige
plaats (18,9%). Hier zijn duidelijke verschillen te zien tussen de wijken binnen de gemeenten
enerzijds en de gemeenten anderzijds.
Sinds enkele jaren wordt ’s nachts de ‘openbare verlichting op straat gedoofd’. In Oostkamp is dit
sinds 2015. Beernem en Zedelgem voeren dit in, sinds 2017. De lichten doven telkens van 23u30 tem
04u30 (uitgezonderd weekends en feestdagen). 57% van de respondenten geeft aan zich onveilig te
voelen sinds dat de verlichting wordt gedoofd.
Figuur 3 geeft een beeld van het ‘slachtofferschap’. 48,1% van de respondenten in de politiezone
denken dat er een heel groot tot groot risico bestaat slachtoffer te worden van een poging tot
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woninginbraak. Deze cijfers liggen hoger dan tijdens de wijkbevraging in 2011 (22,9%). Op de
tweede plaats staat het risico tot een effectieve inbraak, gevolgd door vluchtmisdrijf in het verkeer,
fietsdiefstal, diefstal uit voertuig. Het risico op beschadiging of vernieling van een voertuig, staat
op een 6e plaats. Daarnaast scoort het reëel slachtofferschap telkens veel lager, wat ook strookt met
de objectieve cijfers.
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Figuur 3: Risico op en reëel slachtofferschap, bron online veiligheidsbevraging 2018

Wat het ‘aangiftegedrag’ betreft in de zone, deed al 52,8% van de respondenten aangifte bij de politie.
Dit is hoog als je weet dat 31,1% van de respondenten nog nooit slachtoffer is geweest. Wanneer
respondenten geen aangifte deden van een welbepaald misdrijf is dit vooral omdat dit een grote
administratieve rompslomp is volgens hen. Vaak werd ook aangegeven dat het om kleine feiten ging,
die als onbelangrijk beschouwd worden. Ook het feit dat de dader soms onmogelijk op te sporen is
(bijvoorbeeld krassen in de wagen of een afgereden autospiegel) leidt vaak tot twijfelgevallen of men
wel of niet een aangifte zou doen.
De burger heeft duidelijk niet echt een beeld over de ‘evolutie van de criminaliteit’. 40,3% geeft aan
dit niet te weten of daar geen mening over te hebben.
Als we kijken naar de ‘tevredenheid’ over het functioneren van de politie, zien we dat 74% van de
respondenten over de volledige politiezone tevreden tot zeer tevreden is over het algemeen
functioneren van de politie in hun buurt. Dit ligt iets lager dan de bevraging in 2011. Bijna 80% van de
respondenten vindt dat de politie niet genoeg voorbij fietst of wandelt3. 72,2% is van oordeel dat de

3

Hierbij zitten ook degene die de optie ‘niet eens/niet oneens’ hebben gekozen. Dit omdat sommigen geen
duidelijk standpunt (durven) innemen of twijfelen over de vraag.
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politie weinig zichtbaar is in het straatbeeld4. 45,5% vindt dat de politie te weinig aanspreekbaar5
is. Ten slotte geeft 40% aan dat de politie niet snel genoeg ter plaatse6 is.
Het grote deel van de respondenten ‘kent de wijkagent niet’ (40,6%). Het grote deel van de
respondenten heeft dan ook geen mening of weet niet of hij/zij tevreden is over zijn/haar wijkagent.
Volgende reden van contact met de wijkagent komt vaakst voor: ‘vergunning vragen of andere
administratieve afhandeling’.
Ten slotte kwam ook het ‘BIN’ aan bod. Net niet de helft van de respondenten is lid van een BuurtInformatie netwerk. 63% van deze BIN-leden geeft aan dat het BIN voor meer veiligheid en
leefbaarheid zorgt in hun buurt.

1.3.1.2 Bevraging politieraadsleden
Een powerpoint, als samenvatting van de bevindingen, werd in bijlage gevoegd (bijlage 4)
Tijdens de politieraadszitting van 23 maart 2019 hebben we 16 politieraadsleden bevraagd. Daarvoor
waren ze ingedeeld in 5 groepjes, gemengd wat betreft de gemeente en de politieke strekking. De
burgemeesters fungeerden als notulist (zonder eigen inbreng) samen met een commissaris en een
adviseur. Ieder groepje kreeg een vraag voorgeschoteld waarover de raadsleden 8 minuten kon
reflecteren en daarna schoven ze door naar een andere vraag, waarbij de notulisten bleven zitten.
Volgende vragen werden gesteld:
1. Welke (on)veiligheidsproblemen binnen onze politiezone moeten volgens u de komende 6
jaar door de lokale politie aangepakt worden? (max 5 in volgorde van belangrijkheid)?
2. Wat kan de lokale politie volgens u nog meer/beter/anders doen in haar dienstverlening naar
de bevolking toe?
3. Wat kan de lokale politie doen om de burgers meer te betrekken (bij de aanpak van de
prioritaire veiligheidsfenomenen)?
4. Met welke activiteiten, middelen of technieken kan de lokale politie het best de door u
voorgestelde prioriteiten aanpakken?
5. Zijn er specifieke doelgroepen waaraan de lokale politie meer aandacht moet besteden? Zo
ja, welke en op welke manier?
Volgens de politieraad moet in de huidige legislatuur volgende veiligheidsproblemen worden
aangepakt (gerangschikt volgens mate van belangrijkheid):
1. Verkeersveiligheid
a. Overdreven snelheid
b. Impact van openbare werken t.a.v. de zwakke weggebruiker
c. Asociaal parkeren
d. Zwarte verkeerspunten
e. Discussie bepaalde wetgeving bv. voorrang van rechts
2. Drugs
a. Gebruik / dealen
b. Impact op verkeersveiligheid
3. Milieudelicten
4

Idem, vorige opmerking
Idem, vorige opmerking
6
Idem, vorige opmerking
5
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a. Zwerfvuil / sluikstorten
4. Cybercriminaliteit
5. Diefstal
a. Aandachtspunt: bedrijventerrein Industriepark in Beernem
6. Hangjongeren
a. Vandalisme (oa. graffiti)
b. druggebruik

1.3.1.3 Bevraging medewerkers
De verwerking van deze bevraging werd in bijlage gevoegd (bijlage 5)
In mei 2019 werd diezelfde vraag, nl. ‘welke veiligheidsproblemen dient de politiezone volgens u aan
te pakken de komende 6 jaar’ ook voorgelegd aan de medewerkers, dit via mail. Daarnaast vroegen
we hen ook een SWOT-analyse in te vullen, zowel extern maar ook intern. Wat de interne prioriteiten
betreft is dit een aanvulling op de info die we halen uit een integriteitsonderzoek uitgevoerd door
KULeuven in 2017.
16 van de 94 operationele medewerkers hebben hun prioriteiten aangegeven:
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Figuur 4: Externe prioriteiten volgens de medewerkers, bron: bevraging medewerkers mei 2019

Uit figuur 4 blijkt dat bijna de helft van de medewerkers die hebben teruggemaild, aangeven dat
verkeersveiligheid zeker een prioriteit is. Dit gaat van zwaar vervoer, speedpedelecs en gewone
fietsers, tot agressief rijgedrag. Op de tweede plaats staat alles wat te maken heeft met cybercrime.
De derde plaats is een gedeelde plaats voor zowel sluikstorten, inbraken en drugs.
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1.3.2 Veiligheidsmonitor
De resultaten van de veiligheidsmonitor zijn consulteerbaar via www.stat.federalepolitie.be.
In 2018 heeft de politiezone deelgenomen aan het grootschalig bevolkingsonderzoek ‘de
veiligheidsmonitor’. De Veiligheidsmonitor is een bevraging zowel naar de gemeenten toe, als
federaal en wordt gecoördineerd door de federale politie. De vorige monitor dateert al van 2011.
Voor vele vragen is vergelijking mogelijk met de huidige monitor van 2018. De steekproef is verdeeld
over alle burgers in België vanaf een minimum leeftijd van 15 jaar. De verdeling is proportioneel in
verhouding tot de bevolking van de gemeenten, volgens het geslacht en de leeftijdscategorie. Nieuw
in deze editie is dat de zones/gemeentes een deeltje eigen vragen konden toevoegen.
De totale bevolkingsomvang bedraagt 51610 personen, in de hele politiezone, maar werd voor de
vergelijkbaarheid gereduceerd tot de steekproefomvang van 1661 (839 mannen en 822 vrouwen).
Figuur 5 hierna geeft weer wat de top 10 is van ‘buurtproblemen’, gesignaleerd door de inwoners
van politiezone Het Houtsche (Beernem, Oostkamp en Zedelgem).
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Figuur 5: top 10 veiligheidsproblemen binnen PZ Het Houtsche, bron: VM 2018
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Boven alles uitstekend staat ‘onaangepaste snelheid in het verkeer’. Op een praktisch gedeelde
tweede plaats staan ‘sluikstorten en zwerfvuil’ en ‘woninginbraak’. Als derde ligt de burger wakker
van ‘hinderlijk parkeren’. ¼ van de respondenten ervaart ‘agressief rijgedrag’ als probleem in de
buurt, gevolgd door ‘geluidshinder door verkeer’.
In het item ‘lokale vragen’ werd vanuit de politiezone de vraag toegevoegd welke fenomenen
prioritair aangepakt moeten worden volgens de burger. Hierbij konden ze aanduiden wat hun 1e
prioriteit is t.e.m. hun 5e prioriteit. De top 3 hier is:
1. Inbraak in woning of ander gebouw
2. Onaangepast snelheid
3. Afval in de buurt
Duidelijker is hoeveel percent van de respondenten aangeven dat iets voor hen GEEN prioriteit is:
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Figuur 6: Percentage respondenten dat aangeeft iets geen prioriteit te vinden, bron VM 2018

Gauwdiefstal, winkeldiefstal, terreur en uitgaansoverlast zijn duidelijk geen prioritaire problemen in
de politiezone Het Houtsche.
Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om vrij enkele zaken in te vullen waarvan de burger vindt
dat dit moet aangepakt worden, maar niet prioritair. Hier gaat het vooral over lokale problematieken
die zullen behandeld worden in de lokale actieplannen, of de reguliere werking.
De burger kreeg ook de mogelijkheid om zelf suggesties te doen naar aanpak van
criminaliteit/onveiligheid in zijn/haar gemeente. Ook dit zal onderdeel uitmaken van de lokale
actieplannen of opgenomen worden in de reguliere werking.
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Terwijl 41% wakker ligt van woninginbraken is het ‘onveiligheidsgevoel’ echter minder hoog7, nl.
16%, in vergelijking met de andere politiezones binnen categorie 5 (19%).
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Figuur 7: In welke mate wordt mijdingsgedrag gesteld, bron: VM 2018

Figuur 7 toont aan dat het ‘mijdingsgedrag’ globaal genomen kleiner is dan het gemiddelde van de
politiezones binnen categorie 5. Niet opendoen voor onbekenden scoort hoogst, maar is 10% lager
dan bij vergelijkbare zones. Voor het item bepaalde plekken in de gemeente mijden was er geen
rubriek om in te vullen welke plekken dit precies zijn.
Tussen de gemeenten zelf zijn er geen significante verschillen vast te stellen. Wat de deelgemeenten
betreft zijn de cijfers niet betrouwbaar gezien het kleine aantal antwoorden per categorie. we
kunnen wel zien in welke deelgemeenten dit vaakst voorkomt.
Tenslotte is het ook interessant om naast de prioriteiten van de inwoners, ook zicht te krijgen op hun
‘aangiftegedrag’. In welke mate doen inwoners van de politiezone Het Houtsche, voor bepaalde
delicten, geen aangifte? Dit vergelijken we met zones van dezelfde grootte ed., nl. zones van
dezelfde categorie, of typologie 5.

7

Altijd, vaak, soms voorkomen van onveiligheidsgevoel
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Figuur 8: Percentage respondenten dat geen aangifte doet, volgens type delict, op persoonlijk niveau, bron: VM 2018

Uit figuur 8 blijkt dat het gemiddeld genomen, niet slecht is gesteld met het aangiftegedrag, in
vergelijking met andere zones van dezelfde categorie. Het gemiddelde percentage van niet-aangifte
is in Het Houtsche ongeveer 62%, wat lager is dan vergelijkbare politiezones, nl. 65%. Diefstal zonder
geweld, wordt consequent aangegeven, zelfs meer dan diefstal met geweld. Terwijl 88% van de
respondenten aangeeft dat ze geen aangifte doen van oplichting via internet.
Dergelijke info moet ons bewust maken dat onze objectieve cijfers eigenlijk nooit correct zijn, en dat
we zeker voor bepaalde delicten, zoals zedenfeiten maar ook bv vluchtmisdrijf, moeten rekening
houden met een groot dark number.
Niet enkel via de online bevraging, maar ook via de lokale vragen in de veiligheidsmonitor, heeft de
politiezone gepeild naar de reden van niet-aangifte. Zie figuur 9 hierna. De grootste reden is duidelijk
dat het slachtoffer zelf oordeelt dat het feit niet ernstig genoeg is.
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Figuur 9: Reden van niet-aangifte, bron: VM 2018

Via de veiligheidsmonitor werd ook gepeild naar de optimale bedrijfsvoering, zie verder in punt 2.3.

1.3.3 Verwachtingen van overheden en partners
1.3.3.1 Verwachtingen / prioriteiten van overheden
1.3.3.1.1 Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie
De kadernota Integrale Veiligheid (KIV) vormt het strategisch referentiekader van het
veiligheidsbeleid van alle actoren die daaraan kunnen bijdragen vanuit hun bevoegdheden,
verantwoordelijkheden of maatschappelijke doelstellingen. In de structuur van de “veiligheidsboom”
staat de KIV bovenaan. Daar er nog geen kadernota beschikbaar is voor de periode 2020 – 2025,
baseren we ons op die voor de periode 2016 – 2019.
De KIV bestaat ten eerste uit 5 transversale thema’s en ten tweede uit 10 veiligheidsfenomenen.
Transversale thema’s:




Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: essentieel onderdeel van de integrale
aanpak van georganiseerde misdaad. Criminele organisaties manifesteren zich op lokaal
niveau. Ze investeren in onder meer in horeca, vastgoed, en commerciële ondernemingen.
Ze hebben daarvoor oa. vergunningen nodig,…
Het internet en ICT, als facilitator en/of handhaving. Maar ook preventie en nazorg.
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Problematieken van identiteitsbepaling en daarmee samenhangend de identiteits- en
domiciliefraude. Fraudeurs trachten steeds meer via identiteitsfraude een identiteits – of
reisdocument te verkrijgen onder een andere/valse naam.
De nood aan een buitgerichte aanpak.
Het perspectief van de internationale samenwerking op meerdere niveaus

10 prioritaire clusters van veiligheidsproblemen:
1. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme: er wordt oa. verder ingezet op nog
betere beeldvorming.
2. Mensenhandel en mensensmokkel. Door huidige asielcrisis is de beleidsaandacht voor
mensensmokkel sterk toegenomen.
3. Geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid
4. Sociale en fiscale fraude. In de KIV wordt bijzondere aandacht besteed aan de strijd tegen de
btw-carrouselfraude ende belastingfraude in de digitale economie.
5. Cybercrime en cybersecurity
6. Geweldcriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie.
Internationaal onderzoek wijst op een hoog “dark number”.
a. intra familiaal geweld
b. het seksueel geweld op meerderjarigen
c. seksueel geweld op minderjarigen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de nieuwe
verschijningsvormen, gelinkt aan ICT.
7. Georganiseerd eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken:
a. Rondtrekkende daders
b. Illegale wapenhandel
8. Leefmilieudelinquentie. Volgende fenomenen worden als prioriteit naar voren geschoven:
a. De strijd tegen de afvalfraude
b. De strijd tegen de handel in bedreigde dier- en plantensoorten
c. De bescherming van het dierenwelzijn
d. De strijd tegen de energiefraude, als element van de meer algemene problematiek
van de eco-fraude.
e. De strijd tegen misdrijven die het mariene milieu van de Noordzee bedreigen.
9. Verkeersveiligheid:
a. Overdreven en onaangepaste snelheid
b. Alcohol en drugs in het verkeer
c. Gordeldracht en persoonlijke beveiligingsmiddelen
d. Afleiding (oa. gsm)
e. Vermoeidheid
f. Reglementering inzake vrachtwagens en lichte vrachtwagens
g. Technische controle en autokeuringscentra
h. Recidive
i. Controle en handhaving op rood licht negatie
j. Effectieve, vaststaande en snelle bestraffing, crossborder (t.a.v. buitenlandse
overtreders)
k. Sensibilisering en preventie en veiligheid op de snelwegen
10. Overlast: is een concept dat een gevarieerd gamma van gedragingen betreft die de
maatschappelijke orde aantasten en bij de burger een groot onveiligheidsgevoel wekken.
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1.3.3.1.2 Gerechtelijke en bestuurlijke overheid – ZVR 20 maart 2019
Tijdens de vergadering van de Zonale Veiligheidsraad van 20 maart 2019 werden de
veiligheidsbeelden criminaliteit en verkeer getoond en de resultaten van de recherche toegelicht. Die
veiligheidsbeelden bevatten de objectieve cijfers, aangevuld waar mogelijk met subjectieve cijfers
vanuit de veiligheidsmonitor 20188.
Tijdens die vergadering werden volgende prioriteiten bepaald door de bestuurlijke overheid:
 Diefstal in/uit voertuig
 Sluikstorten – zwerfvuil
 Aanpak snelheid
 Wijkagent gekend in de scholen/schoolomgeving
 Hinderlijk parkeren
Het verslag van de vergadering van de ZVR 20 maart 2019, kunt u raadplegen in bijlage (bijlage 7).
De prioriteiten van de gerechtelijke overheid hebben we ontvangen via mail:
De Procureur des Konings heeft de vier afdelingen binnen West-Vlaanderen bevraagd naar de
aandachtspunten voor justitie:
In synthese kunnen de volgende prioriteiten worden opgesomd :
1. Ernstige vermogensdelicten met zware gevolgen voor de slachtoffers zowel fysiek, psychisch
als financieel (diefstal met geweld, wooninbraken, home- en carjackings, grenscriminaliteit,
grote fraudedossiers …)
2. Criminaliteit gelieerd aan de illegaliteit en het fenomeen van transmigratie. (mensenhandel
en mensensmokkel (in 2018 werden in West-Vlaanderen meer dan 8.000 transmigranten
opgepakt !!!), overlast en zijdelings domicilie- en identiteitsfraude.)
3. Het fenomeen van de drugcriminaliteit zowel de georganiseerde criminaliteit als de
lokale. (plantages , internationale drugtrafiek, kleine criminaliteit ten gevolge van
druggebruik, winkeldiefstallen, overlast en gezondheids- en preventieproblematiek in dat
verband)
4. Informaticacriminaliteit, zowel de criminaliteit op zich als de preventie ervan. Deze
criminaliteit zal het toekomstig maatschappelijk beeld beheersen.
5. De criminaliteitsfenomenen en preventie i.v.m. de fysieke integriteit en geestelijke
gezondheidszorg. (huiselijk geweld, zeden, verdwijningen en weglopers, jeugd, collocaties,
zelfdodingen en pogingen, etc…)
6. Verkeer met een uitgesproken aandacht voor de snelheidsovertredingen. (onaangepaste
snelheid met ongevallen als gevolg staan in rechtstreeks causaal verband met de impact op
de ernst van de lichamelijke letsels en andere schade en dit los van alle andere oorzaken.)

8

Tussentijdse resultaten, ontvangen februari – maart 2019
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1.3.3.1.3 Gouverneur

De Gouverneur stelt volgende prioriteiten:
Veiligheidsitems:
1. Transmigratie, in het bijzonder in het kader van mensensmokkel
2. Verkeersveiligheid
 Algemeen
 Bijzondere aandacht voor verkeersslachtoffers
 Themagerichte en periodieke aandachtspunten -> vertaalslag naar nudging en eigentijdse

communicatietechnieken

3. Milieuhandhaving ‘groene politie’
 Grondgebonden bevoegdheden van de provincie -> Provincie is vergunnende overheid
omgevingsvergunning. De milieuhandhavingsbevoegdheid ressorteert onder de Vlaamse
overheid. ‘Groene politie’ impliceert tevens de inzet bouw- en wooninspectie (VO).
 Specifieke oriëntatie bij droogtebeleid -> aanpak vaststellingen (drones) en verbalisering
met sensibiliserende insteek voor waterzuinigheid. Bepalingen droogtebeleid zijn Vlaamse
bevoegdheid, met rol provincie als beheerder waterlopen tweede categorie en specifieke
rol gouverneur.

4. Radicalisering/terrorisme als permanent aandachtspunt
5. Sensibilisering agressie op individueel niveau – Intrafamiliaal geweld.
Transversaal:
1. Bestuurlijke handhaving
 In kader van transmigratie, autonome bevoegdheden van de provincies inzake veiligheid

en gezondheid -> omschrijving provincie (is in casu niet het provinciebestuur), gaat om
mandatering gouverneur.

2. De digitalisering van de fysieke criminaliteit
 De criminaliteit zoals deze klassiek wordt vastgesteld daalt jaar na jaar met gemiddeld 5%,

wat op zich tegelijk positief maar ook verwonderlijk is -> nood aan onderzoek over
categorisering van criminele feiten bij vaststellingen (“Woninginbraak wordt ‘vernieling’,
diefstal heet ‘baldadigheid’, straatroof gaat de boeken in als ‘zakkenrollerij’. Grootschalig
Nederlands onderzoek laat zien hoe de politie criminaliteitscijfers kunstmatig laag houdt”
en verder “Agenten bekennen dat ze regelmatig, gedwongen door capaciteitsgebrek of
orders van hun chef, strafbare feiten buiten de boeken houden. Ze ontmoedigen het doen
van aangifte, gebrekkige systemen dwingen ze tot ‘creatief boekhouden’ bij de registratie
van misdrijven en, het meest schrikbarend: cijfers worden op talrijke manieren
gemanipuleerd. In plaats van burgers te helpen, zeggen sommigen te werken ‘voor de
carrière van de chef’, alles om mooie cijfers bij de leiding te laten zien”. -> insteek Artikel
Groene Amsterdammer van 13 maart 2019 – artikel bezorgd aan Rino).
 De digitale criminaliteit vervangt dit systematisch maar hiervan wordt nog maar in
beperktere mate aangifte gedaan, wordt nog niet met een volle diepgang onderzoek op
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gedaan en komt op proactief onderzoeksvlak in België nog maar weinig aan bod of in
beeld
 Het is een oriëntatie om heel sterk rekening mee te houden bij de beeldvorming van de
dagelijkse criminaliteit(sregistratie) (rol van AIK), bij de bezetting van de
onderzoekseenheden en de ontwikkeling van de competenties van rechercheurs en
magistraten.

3. Internationale samenwerking (in het bijzonder voor de grenspolitiezones)
1.3.3.1.4 Federale Politie (DirCo en DirJud)
Van de DirCo en DirJud onvingen we volgende prioriteiten:
Prioriteiten DirCo:
1. Illegaal verblijf
2. Radicalisme
3. Bestuurlijke handhaving
Prioriteiten DirJud:
1. Mensensmokkel (als onderdeel van transitmigratie)
2. Radicalisme en terrorisme
3. Cybercrime (s.l.)
4. Buitgerichte aanpak
5. Grenscriminaliteit (onder voorbehoud)
1.3.3.1.5 Lokale beleidsplannen
De verwachtingen vanuit de lokale beleidsplannen worden meegenomen in de argumentatiematrix
onder de noemen ‘politieraad’ en/of ‘bestuurlijke overheid’.
Gemeente Oostkamp:
Het Oostkamps bestuur heeft een visietekst ‘visie Oostkamp 2030 – Samen toekomst maken’9
gelanceerd. Ruim geschetst bestaat de visie uit 3 luiken:




Ruimte: evolueren naar een groenere, duurzame gemeente
Sociaal: warme gemeente, waar mensen verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en voor
de maatschappij.
Duurzaamheid: minder CO² uitstoot, duurzaamheid in alle projecten centraal.

De rode draad doorheen de visie van de gemeente Oostkamp is samen te vatten in 3 kernwoorden,
focus op ‘verbondenheid’, ‘betrokkenheid’ (samenwerkingsverbanden met burgers, vrijwilligers,…)
en toegankelijkheid’.
Oostkamp legt de nadruk op samenwerking met burgers en wil inwoners ook aanmoedigen om zelf
initiatieven op te zetten.

9

https://www.oostkamp.be/product/2779/oostkamp-2030---samen-toekomst-maken-de-visie

40

Gemeente Beernem
Het bestuursakkoord 2019-201410 afgesloten in Beernem zet volgende krachtlijn uit naar veiligheid
en politie toe:
‘Inzet op nabije en aanspreekbare politie en versterken van de politiewerking’ door:
 Efficiëntere wijkwerking
 Continu terreinondersteuning
 Uitbouw cameranetwerk
 Politieloketfunctie in het gemeentehuis.
Concrete actiepunten / aanvullende projecten en initiatieven:
1. We kiezen voor een integraal veiligheidsbeleid dat werkt aan de hele veiligheidsketen:
preventie, handhaving en nazorg (slachtofferbegeleiding, alternatieve straffen o.a.) en dat in
samenwerking met o.a. de politie van Het Houtsche.
2. We focussen niet enkel op het bestrijden van inbraken en geweldmisdaden, maar ook op
verkeersveiligheid, milieuveiligheid en sociale veiligheid.
3. Inbraakpreventie, buurtinformatienetwerken, enz. blijven we verder aanmoedigen.
4. We voorzien de nodige financiering voor ANPR-camera’s.
5. We zorgen voor een voldoende budget voor politiezone Het Houtsche.
6. We zetten in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve
basispolitiezorg (onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en
onderzoek, handhaving en herstel van de openbare orde, verkeer).
7. Er zijn voldoende wijkagenten die te voet of per fiets in de wijk aanwezig en aanspreekbaar
zijn. Blauw meer op straat en op de fiets. Om snelle interventies mogelijk te maken, zijn
fietspatrouilles zeer zinvol. Hun aanwezigheid in het straatbeeld heeft vaak ook een
preventief effect.
8. Contactgegevens van wijkagenten worden ruim bekend gemaakt o.a. via Open Blad. We
willen dat de wijkagent in elke deelgemeente een zitdag houdt als dienstbetoon naar de
bevolking toe.
9. Het politieloket heeft een goed onthaal met respect voor de privacy van ieder die aangifte
wil doen.
10. In overleg met onze buurgemeenten Oostkamp en Zedelgem, waarmee we één politiezone
vormen, werken we een verantwoord programma uit om meer politietoezicht te voorzien in
de schoolomgevingen bij het begin en einde van de schooluren. Wij zetten daar, samen met
onze buurgemeenten, meer middelen voor in.
11. In het gemeentehuis richten we een kantoor in voor de lokale politie zodat inwoners die nu
dikwijls tussen politiekantoor en gemeentehuis moeten pendelen op één plaats terecht
kunnen.
12. We maken aan onze inwoners beter bekend waar en wanneer politie bereikbaar is. Buiten de
kantooruren is het nummer 101 het standaard-oproepnummer. De centrale stuurt dan onze
lokale ploegen die 24u/24u beschikbaar zijn naar de juiste plaats op de kortste tijd. Indien
nodig worden zelfs ploegen uit andere zones uitgestuurd.
13. Het E-loket van de politie zetten we beter in de kijker.
10

https://www.beernem.be/nieuwsdetail/3596/bestuursakkoord-2019-2024
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14. We herschikken het takenpakket van de wijkagenten zodat ze tijd krijgen om
buurtproblemen aan te pakken en de escalatie van kleine ongenoegens te voorkomen. Ze
moeten een vertrouwd aanspreekpunt zijn voor elke wijkbewoner.
15. Inzake noodplanning en crisisbeheer doen we beroep op de know- how van de Politiezone
RIHO.
16. We willen op korte termijn een sluitend online- cameraschild rond onze gemeente. De
huidige camera’s aan de E40 zorgden niet alleen voor minder inbraken de voorbije jaren, ze
leidden ook tot het vatten van daders. Liefst 40% van de inbraken werd opgelost dankzij die
camera’s. We willen daarom bijkomende camera’s tussen SintJoris en Knesselare, tussen
Oedelem en Sijsele, op de grens met Assebroek, en in Oostveld richting Maldegem.
Onderhandelingen daarvoor zijn lopend.
17. Daarnaast willen we in overleg met politie en ondernemers ook de bedrijven in kaart
brengen waar momenteel camerabewaking is. Zo kan de politie hierop snel beroep doen
indien nodig.
18. Onze vrijwillige inbraakpreventie-adviseurs verrichten schitterend werk. Samen met hen
willen we verder onze inwoners en bedrijven stimuleren om inbraken zoveel als mogelijk te
voorkomen.
19. We stimuleren inwoners en bedrijven om aan te sluiten bij de specifieke Whatsappgroepen
van de politie, onder meer voor de bedrijven in het industriepark, om verdacht gedrag aan
elkaar en tegelijk aan de politie te melden. 20. In het kader van noodplanning promoten we
Be-Alert bij onze inwoners.
Gemeente Zedelgem
Uit de omgevingsanalyse11 worden volgende aandachtspunten weerhouden:









Er wordt aandacht gevraagd voor de wijkwerking en vooral voor een samenwerking met de
wijkagent.
In de weekends parkeren veel (buitenlandse) vrachtwagens in de Industriezones ‘Schatting’
en ‘De Arend’. Vooral sinds de grote parkings langs de snelwegen gesloten zijn. Het pakeren
(kamperen) van deze chauffeurs zorgt voor een onveilig gevoel (achterlaten afval, verdachte
aanwezigheid op een verlaten terrein,…).
Meer treinen houden halt in station Zedelgem. Dit weerspiegelt zich in een stijging van de
fietsdiefstallen in die buurt.
In bepaalde sociale wijken (De Linde, De Varens, Kouter en ’t Veld) zorgt de verloedering van
de omgeving voor een onveilig gevoel.
Doorgaand zwaar verkeer in de dorpskernen blijft voor een onveilig gevoel zorgen.
Vrachtwagenchauffeurs houden zich niet steeds aan het verkeersreglement. Er zijn heel wat
opmerkingen van inwoners maar ook van de hulpdiensten over het rijgedrag van
verschillende vrachtwagenchauffeurs.
Sluikstort en zwerfvuil.

1.3.3.2 Verwachtingen als gevolg van samenwerkingsverbanden
De politiezone heeft diverse protocols of overeenkomsten afgesloten zowel met
politiediensten als met overheidsdiensten en privé-organisaties.

11

Vergadering in de gemeente Zedelgem maart 2019
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1.3.3.2.1 Samenwerking met politiediensten

Domein van de
interzonale/bovenlokal
e samenwerking

Zone – dienst
waarmee het
protocol werd
afgesloten

Implicaties voor de
zone - impact op de
middelen

datum

Mogelijke inbreng
argumentatiematrix

Technisch
systeembeheer

PZ Kouter en PZ
Regio Tielt

15/07/2003
Dient
geactualiseer
d te worden

-nieuwe
technologieën
invoeren /
onderhouden

Intern toezicht

PZ Mira, Midow,
Kouter, Regio
Tielt en PZ
Middelkerke

Op deze wijze is er
permanent een
systeembeheerder
beschikbaar die
toegang heeft tot alle
plaatsen binnen deze
drie PZ. Tevens
besparing op
personeelskosten
Laat toe om een
onafhankelijk
onderzoek te kunnen
voeren en een
duidelijke scheiding te
maken tussen het
strafrechtelijk en
tuchtrechterlijk
onderzoek. De kosten
worden gelijkmatig
verdeeld tussen de PZ.

Informatie-uitwisseling
en bijstand tussen de
lokale recherches

PZ Kouter en PZ
Regio Tielt

01/05/2002

Zoneoverschrijdende
samenwerking bij
uitvoeren interventies,
onderlinge
steunverlening bij
interventies waarbij
personeelsleden
betrokken zijn + beleid
inzake neen-verkoop

PZ Kouter en PZ
Regio Tielt

Dispatching
permanentieploegen –
New West Rood

Fed Pol - CIC WVl

In dringende gevallen
kan er onderling
bijstand gevraagd
worden zodat de
eigen capaciteit
tijdelijk verhoogd
wordt.
- Op zeer korte
termijn kan er
bijstand verleend
worden bij
interventies aan een
aangrenzende PZ.
Interventieafhandeling
verloopt op dezelfde
wijze.
- Vaststellingen
waarbij eigen
personeelsleden
betrokken zijn kunnen
op een meer
onpartijdige wijze
geschieden
PZ hoeft op die
manier geen eigen
dispatching op te

01/08/2007

Bestuurlijke
handhaving en
informatieuitwisseling

23/05/2006

Bij opstart
zone in 2002
–
geactualiseer
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richten en bespaart op
personeelskosten

d op
1/10/2013,
en o
06/10/2015

Overeenkomst
coördinatie en nasturen
ploegen en middelen
tijdens het narijden op
het grondgebied van de
provincie
Samenwerking n.a.v.
diefstallen
gewapenderhand
(Protocol)

Tussen CIC en
lokale en federale
politiediensten

Politiediensten,
gerechtelijke
overheden en
actoren binnen
het gerechtelijk
arrondissement

geen

18/11/2003

Informatieuitwisseling

Permanente
taakafspraken nopens
de informatieflux
bestuurlijke politie in
het arrondissement
Brugge
Samenwerkingsovereen
komst voor aankoop
software voor
verwerking pv’s
onbemande camera’s
Samenwerkingsakkoor
d verkeersongevallen in
dienstverband (zwaar
gekwetst)

Politiediensten
binnen arro
Brugge

geen

01/01/2004

Informatieuitwisseling

Vlaams Gewest
en Gouverneur

Aankoopsom werd
verdeeld

02/06/2004

PZ
Damme/KnokkeHeist

28/07/2004

Verlenen van laterale
steun n.a.v. dringende
interventies,
gebeurtenissen of
incidenten (scramble
procedure)

Alle zones van
het Ger Arro
Brugge alsook
alle federale
politiediensten
FGP,CSD,DACSPN,DAC-LPA en
DAH wegpolitie
WVL
Fed Pol : FGP,
CSD, DAC-SPN,
DAC-LPA en
DAHwegpolitie
WVl

Vaststellingen waarbij
eigen personeelsleden
betrokken zijn kunnen
op een meer
onpartijdige wijze
geschieden
Op korte termijn kan
de PZ tijdelijk
beschikken over extra
personeelsmiddelen

Waarborgen van
onderlinge veiligheid
bij optreden en
bevorderen van de
goede
verstandhouding

01/05/2006

Coördinatie van
onderzoeken –
inlichtingen
betreffende geplande
acties op gerechtelijk
en administratief vlak
en gebruik van
bijzondere
onderzoeksmethodes
Protocol inzake
bevlagging van
wielerwedstrijden

01/04/2011

12/10/2009

Informatieuitwisseling

Lok Pol : alle PZ
Ger Arro Brugge.

Politiediensten
Provincies Westen OostVlaanderen en

2006
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Audiovisueel verhoor
van minderjarigen

Gebruik
omleidingswegen bij
incidenten op A-wegen

Protocol tot structurele
afdeling van een
personeelslid van de
lokale politie naar de
federale politie
Arrestantencomplex
Politiehuis procedureregels
Protocol integriteit en
privacy voor de
gebruikers OSR
Infotheek
Permanentiediensten
Labo

Tapkamer
Samenwerking OBP en
zorgteam

“Vlaanderen
Vlagt” en
“Vlaamse
Volksbeweging”
Fed Pol: FGP,
CSD, DAC-SPN,
DAC-LPA. En
DAH- wegpolitie
WVL
Lok Pol: alle PZ
Arro Brugge
Fed Pol: CSD,
DAH-wegpolitie
en CIC WVl
Lok Pol: alle PZ
Prov WVl
PZ RIHO

PZ kan gebruik maken
van infrastuctuur en
middelen van de FGP.

17/11/2005

Verhoogd verkeer op
de lokale wegen en
tijdelijk meer inzet
van personeel van de
PZ.
14/11/2006

Politiehuis Brugge

PZ kan gebruik maken
van collencomplex.

07/01/2015

Tussen
politiezones en
gouverneurs

noodplanning

30/07/2013

Zone Westkust

Uitwisseling gegevens

18/08/2014

Dienst
laboratorium van
technische ne
wetenschappelijk
e politie
PZ Regio Tielt en
Midow
PZ Regio Tielt

sporenonderzoek

24/09/2015

telefonie

17/02/2017

wachtdiensten

Januari 2019

Informatieuitwisseling
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1.3.3.2.2 Samenwerking met privé-organisaties

Procol/samenwerkin
sverband

Opsomming
van de
hoofdactiviteite
n van de
partner

Inbreng van de
lokale politie

datum

Mogelijke inbreng
argumentatiematrix

Samenwerkingsakko
ord
“De
Lijn
–
politiediensten”

Informatieuitwisseling in de
domeinen
veiligheid en
verkeer.
Bestuurlijke en
gerechtelijke
takelingen
Vangen en
ophalen van
rondzwervende
huisdieren

Informatieuitwisseling in de
domeinen veiligheid
en verkeer

21/11/201
7

Bestuurlijk
handhaving ne
informatieuitwisseling

Opstellen van een
beurtrol per gemeente

1/01/2016

Veiligheid van de
apothekers –
contract met CIC
WVL en de
apothekersverenigin
gen

verwittigen op
bepaalde uren
v/d apothekers
v/d komst v/e
klant

Voorziening
doorschakeling
telefoon naar CIC Wvl
buiten de diensturen

01/02/200
3

Buurtinformatienetw
erken

aangesloten
leden: infouitwisseling.

Verspreiden van
berichten.
Bij elke melding van
een verdachte situatie
gaat de politie ter
plaatse en geeft
nadien feedback aan
de oproeper.
Jaarlijkse evaluatie.
Coördinator door
politie: inputten
nieuwe medewerkers
in het systeem

Sinds
2009,
vernieuwd
systeem in
2018

- Meer samenwerken
met de burger
- blijven investeren in
preventie

Uitvoeren van het
stappenplan
binnen de drie
procedures:
- spijbelen
- illegale
middelen
- andere
jeugdcriminaliteit

Uitvoeren van het
stappenplan binnen
de drie procedures:
- spijbelen
- illegale middelen
- andere
jeugdcriminaliteit

05/2008

- bestuurlijke
handhaving en
informatieuitwisseling

Centrum
Algemeen
Welzijnswerk
Brugge

Het verwijsformulier
invullen en naar het
CAW doorfaxen.
1 aanspreekpunt
voorzien.
Deelname aan het
jaarlijks overleg.

01/07/200
1

Protocolakkoord
“Takelen en bergen”
VZW Blauwe Kruis te
Brugge

Lokale besturen:
nemen de kosten
op zich.

Aanpak van
spijbelen, de illegale
middelen en andere
jeugdcriminaliteit in
de schoolomgeving –
protocol tussen
politie – lokale
secundaire scholen –
CLB’s – parket
Brugge
Samenwerkingsproto
col “partnergeweld”
Arro Brugge

21/12/201
0
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Protocol over het
optreden bij vermiste
(dementerende)
personen uit woonen zorgcentra

Convenant
slechtnieuwsmelding
en en
informatieoverdracht
tussen de
politiediensten en
ziekenhuizen

Pobos

WZC Rusterloo,
Beernem
WZC
Mariawende,
Beernem
WZC Sint-Jozef,
Oostkamp
WZC Ter Luchte,
Oostkamp
WZC
Maartenshove,
Zedelgem
PZ’s Brugge,
Blankenberge,
Damme/KnokkeHeist,
Kouter,
Bredene/De
Haan, Oostende,
Regio Tielt,
Middelkerke en
ziekenhuizen arro
Brugge
Firma Instituut
voor
Psychotrauma

DOVO

Save-charter

Dierenartsenpraktijk
Animo

Pv opstellen op basis
van ‘checklist
verdwenen bewoner’.
Onderlinge
informatieuitwisseling.

30/08/201
1

- bestuurlijke
handhaving en
informatieuitwisseling

Voorkomen dat twee
of erger nog geen
instantie instaan voor
verwittiging

01/05/200
9

Informatieuitwisseling

Opvang van personen
geconfronteerd met
traumatische
ervaringen

25/06/200
4

Opruiming en
vernietiging van
ontploffingstuigen

04/07/201
4

Ouders van
Verongelukte
kinderen
Gemeente
Zedelgem
Animo

27/07/201
5

Dringend dierenarts
nodig

19/06/201
6

Innos

Innovation center
for security

innovatieactiviteiten

01/05/201
6

Whats App in
bedrijventerreinen

Aangesloten
bedrijven binnen
10 industriezones
verspreid over
het grondgebied
Gemeenten PZ

Informatieuitwisseling

2015

Inzet camera’s en
verwerking gegevens

11/04/201
7

Sluikstorten

Informatieuitwisseling
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Gemengde inbreuken
GAS

Parket en
gemeenten

Aanpak gemengde
inbreuken door
sanctionerende
ambtenaren

12/02/201
5

Bemiddeling GAS

Stad Oostende

Bemiddeling GAS
minderjarigen en
gemengde inbreuken

05/03/201
5

Overeenkomst bijstand
lokale
informatieveiligheidsco
nsulent

Firma Litek

Bijstand DPO

04/09/201
7

Samenwerking tussen
het DVI en de diensten
politionele
slachtofferbejegening

DVI

Identificatie van
slachtoffers en de
emotionele
ondersteuning van
verwanten samen
brengen

27/06/201
9

48

2.

Beeld van optimale bedrijfsvoering in onze politiezone

In dit hoofdstuk schetsen we over welke capaciteit de zone beschikt, en kijken we of de minimale
normen geformuleerd voor het uitvoeren van de basistaken, worden behaald.
Daarnaast geven we een beschrijving van de interne werking, zowel vanuit het oogpunt van de
burger, als van de medewerker.
Tot slot volgen de toekomstige tendensen voor de organisatie.

2.1 Beschrijving van de huidige situatie in de politiezone
2.1.1 Overzicht van de capaciteit in de politiezone

Reëel
Capaciteit
beschikbaar
Minimale
Personeels- PZ (VTE op / inzetbare
norm (KB of formatie
loonlijst)
capaciteit
herziening) (27/03/2019 (28/05/2019 (28/02/2019 Afgedeeld
)
)
)
In/uit
2
2
2
73
68
67,4
2 uit
19
18
17,8
4
3
3
1
1
1

Kader
AP
INP
HINP
CP
HCP
Totaal
operationeel

82

D
C
B
A
Totaal
Burgerpersoneel

D (HKR)
Totaal
Hulpkader
Totaal

7

Reëel tekort
Aantal / %
0
7,6
1,2
1
0

99

92

91,2

9,8

0
11
5
2

0
11
5
2

0
10,4
5
2

0
0,6
0
0

19

19

17,4

4,5

3,92

3,92

0

4,5
122,5

3,92
114,92

3,92
111,52

0,58
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Op basis van de registratie in GALOP, volgt een beeld van het referentiejaar 2018:

capaciteit 2018
1. brutocapaciteit
onbeschikbaarheden
basisfuncties
netto capaciteit of 'vrij ruimte'

Mensuren
232180
73911
160974,5
-2705,5

2. onbeschikbaarheden
vakantieverlof, vervangend verlof en feestdagen
uitzonderlijk verlof
omstandigheidsverlof
ziekteverlof
arbeidsongeval
syndicale vrijstelling
medische consultatie
zwangerschapsverlof
ouderschapsverlof
opleiding
andere
niet invulling kader
NAVAP (info)

38194
354
707
11328
1194
532
278
532
433
9256
5124
5979
5616

wijkwerking
onderzoek kantschriften
onthaal
interventie (ook daco)
acties drugs en eigendomsdelicten
overbrenging / transfert
redactie
politionele slachtofferbejegening
lokale opsporing & onderzoek
openbare orde
verkeer

2913,5
4432
12757
44332
594
4283
15429
163
15095
4420
7433

operationele overhead (oa. gerechtelijk en functioneel
beheer, actieplannen)

23133

niet-operationele overhead (oa. personeelsbeheer,
logistiek, leiding)

25990

3. basisfuncties

Toelichting:
 Onbeschikbaarheden: navap wordt niet extra afgetrokken (want is normaal reeds vervangen)
maar staat daar louter ter info.
 Opmerking i.v.m. basisfuncties: Wijkagenten doen wijkwerking maar ook onthaal, transferts,
redactie, acties en openbare orde. Tevens staan de schooltoezichten onder verkeer (daar dit
in het actieplan zo geteld wordt onder de functionaliteit verkeer). Zo staat milieu vb ook
onder onderzoek.
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2.1.2 Huidige structuur / organogram
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2.1.3 Invulling van de minimale normen: evaluatie
Wijkwerking

Datum registratie
12-06-2019

Aantal
inwoners

Aantal
wijkinspecteurs
volgens de norm

61.915

15

Reëel aantal
wijkinspecteurs
25 (*)

Aantal
politieposten
3

Capaciteit
op jaarbasis
2914
mensuren in
2018(**)

NORM : 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners
(*): De hoofdinspecteurs ‘WIJK’ (3 medewerkers) en 1 CP zijn inbegrepen in de aantallen.
(**): Het betreft enkel de ‘eigenlijke uren wijkwerking’ die geregistreerd werden in 2018 . Uiteraard doen de
wijkinspecteurs ook aan wijkwerking n.a.v andere diensten zoals, het uitvoeren van kantschriften, toezichtdiensten,
lokale openbare orde, wijkvergaderingen, buurtonderzoeken, herbezoeken en activiteiten in het kader van de
diverse actieplannen.
De voorziene norm van 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners wordt ruim overschreden. Toch ondervinden we
niettegenstaande enkele interne ingrepen nog steeds moeilijkheden om voldoende tijd vrij te maken voor de
eigenlijke wijkwerking. Veel van de tijd van de medewerkers wordt nog steeds opgeslorpt door de vele
gerechtelijke opdrachten uitgaande van de parketten.
Project:
Vanaf 2020 willen we meer capaciteit vrijmaken voor de eigenlijke wijkwerking. Bepaalde taken en opdrachten
zullen dan uitgevoerd worden door interventie-inspecteurs.

In 2018 werden ongeveer 8220 uren gepresteerd in de basisfunctionaliteit wijkwerking.:
 2914 mensuren werden besteed aan echt ‘wijkwerking’. We streven naar 4788 uur
wijktoezicht.
o 227 mensuren hiervan verleende men bijstand aan gerechtsdeurwaarders
 4432 mensuren werden besteed aan het verwerken van bestuurlijke en gerechtelijke
stukken, kortom ‘kantschriften’.
 894 uren gingen naar schooltoezicht, die eigenlijk ressorteren onder de functionaliteit
verkeer (en dus hier niet meegeteld zijn in wijkwerking)
 Wijkagenten besteden tevens 50% van de uren binnen de functionaliteit onthaal, zijnde 6379
mensuren
 Daarnaast besteden zij ook een deel van hun capaciteit in redactie en overbrengingen.
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Onthaal

Aantal uren daadwerkelijk fysiek
onthaal in het centraal
onthaalpunt
Datum
registratie
12-06-2019

Aantal gemeenten in de
zone
3

Aantal
politieposten
3

Weekdagen
40 uur

Weekend /
feestdagen

Capaciteit op
jaarbasis

4 uur

11507
mensuren in 2018

NORM: per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische
infrastructurele maatregelen / Minstens 1 onthaalpunt in iedere gemeente van de meergemeentezone
Niettegenstaande het centraal onthaalpunt geen 12 uur per dag geopend is, voldoen we aan de norm. Op de
momenten dat het zonaal onthaal of de buitenposten gesloten zijn, worden de oproepen doorgeschakeld naar de
telefooncentrale van het CIC WVl door middel van een doorschakelsysteem dat geïnstalleerd werd ter hoogte van de
toegang tot het zonaal onthaal en de politiekantoren in Beernem en Zedelgem. De operator in het CIC Wvl
beoordeelt de oproepen en stuurt desgevallend een permanentieploeg ter plaatse die de oproep verder afhandelt.
Niet dringende oproepen worden doorverwezen naar de lokale politiekantoren tijdens de openingsuren.
In elke gemeente van de zone is een onthaalpunt voorzien. In Oostkamp is dit reeds gerealiseerd in 2016. In 2019
werd dit geëvalueerd en wordt gekeken voor verbeteringen. In Zedelgem ging een onthaalpunt in 2018 in voege en in
Beernem is dit gepland eind 2019 – begin 2020. Deze onthaalpunten volgen de openingsuren van de gemeente.

Op jaarbasis worden gemiddeld 11507 uren gepresteerd aan onthaal. Dit komt overeen met 7,9%
van de jaarcapaciteit (netto).
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Interventie

Aantal interventieploegen
Datum
registratie
12-06-2019

Aantal
2

Voorziene uurvorken

Aantal piekploegen
Aantal

24u/24u
06-14

Voorziene uurvorken
0

NVT

Capaciteit op
jaarbasis
44332 mensuren
in 2018

14-22
22-06

NORM : 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week
De minimale norm is overschreden. Onze politiezone zet PERMANENT 2 PLOEGEN in voor de interventieafhandeling.
Dit laat ons enerzijds toe om een kwalitatieve dienstverlening naar de bevolking toe te waarborgen en anderzijds
kunnen de aanrijtijden binnen onze uitgestrekte zone hierdoor sterk verminderd worden.
Daarnaast is er ook meer ruimte om de interventies op een kwalitatieve wijze af te handelen en blijft er nog ruimte
over om patrouilles en verkeerscontroles uit te voeren in het kader van de aanpak van onze prioritaire
veiligheidsfenomenen.

Kwaliteitsindicator:
De aanrijtijd voor de interventieploegen bedraagt in principe 20’. In 2018 was de aanrijtijd gemiddeld 15’.
Op jaarbasis worden ongeveer 44332 uren gepresteerd aan interventie. Dit komt overeen met 27,6%
van de jaarcapaciteit (netto).
Naast het afhandelen van interventies, staan de interventie-inspecteurs ook in voor onthaal,
overbrengingen, uitvoeren van vakantietoezichten, patrouilles met het ANPR-voertuig, en worden ze
ook ingezet voor allerhande acties.
Voor het afwerken van processen-verbaal is er ook redactie voorzien. 15545 mensuren zijn vorig jaar
besteed aan redactie.
In 2018 waren er 405 aanvragen voor vakantietoezicht en er zijn er 953 uitgevoerd. Dit is ongeveer
2,4 bezoeken per aangevraagd toezicht.
De interventie wordt aangestuurd door een poule van 7 hoofdinspecteurs, dagcoördinatoren (daco).
Vanaf september 2019 zal 7/7, 24/24 een daco aanwezig zijn. Om die permanentie te kunnen
garanderen moeten ze met 8 zijn. De 8e daco wordt geleverd door een poule van 3 hoofdinspecteurs
wijk en de APO-beheerder (hoofdinspecteur informatiebeheer). De 617412 uren ‘daco’, gepresteerd
in 2018, kaderen ook binnen de basisfunctionaliteit ‘interventie’.

12

Ook label ‘daco-int’ meegeteld in galop
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Verkeer

Organisatievorm

Datum
registratie

Globaal effectief zone

12-06-2019

Lokale
verkeersdienst (met
vaste medewerkers)

Polyvalente of
« flexibele »
verkeerscapaciteit

Aantal FTE

Aantal FTE of uren

99

7

Capaciteit op
jaarbasis
7433 mensuren
in 2018

NORM : 8% van de totale werkcapaciteit (zowel van het operationele als van het administratief kader).
Sinds maart 2019 worden de processen-verbaal voor snelheidsovertredingen niet meer zelf afgehandeld, maar wordt
dit gedaan door het GVC (Gewestelijk Verwerkingscentrum).
De minimale norm wordt overschreden.

Op jaarbasis worden 7433 uren gepresteerd aan verkeer. Dat komt overeen met 4,6 % van de netto
jaarcapaciteit.

Lokale recherche / lokaal onderzoek

Organisatievorm

Datum
registratie
12-06-2019

Globaal
effectief
zone
122,5

Effectief
operationeel
kader
99

Lokale
recherchedienst
(met vaste
medewerkers)

Polyvalente of
« flexibele »
opsporings- en
onderzoekscapaciteit

Aantal FTE

Aantal FTE of uren
9

Capaciteit op
jaarbasis
13840
mensuren in 2018

NORM : 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief ≥ 230, 7% van het
operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen, voor de andere PZ
Norm wordt ruimschoots gehaald, zowel op basis van uren (8,6%) als FTE (11%). Het verschil kan op heden worden
geduid doordat recent de formatie werd uitgebreid en op basis van de prestaties dus heden nog niet alle betrekkingen
zijn ingevuld.
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Op jaarbasis worden in onze politiezone ongeveer 13840 uren gepresteerd aan ‘recherche’. Dit komt
overeen met 8,6% van de netto jaarcapaciteit.
Er is steeds een onderzoeksploeg met OGP die permanent ‘bereikbaar en terugroepbaar’ is o.b.v. een
beurtrol.
De vermelde uren betreffen enkel deze van de recherche. Uiteraard worden er nog
onderzoeksopdrachten uitgevoerd door de andere leden van de politiezone.

Handhaving van de openbare orde
Aantal uren (aanwezig of B&T)

OBP

Continu permanentie via Bereik en terugroepbaarheid

Permanentie OBP en OGP
OGP

Continu permanentie op het bureel vanaf 1 september 2019

NORM : 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar
Sinds begin 2019 is er een samenwerkingsverband voor de OBP-dienstrol met de PZ Regio Tielt.
De norm wordt gehaald. Er is steeds een officier van bestuurlijke politie ‘bereikbaar en terugroepbaar’ volgens
beurtrol.
De OBP is steeds telefonisch bereikbaar of persoonlijk contacteerbaar binnen de 5’. Buiten de diensturen, in de
weekends en op feestdagen is de OBP steeds contacteerbaar binnen de 15’. Hij moet binnen het uur ter plaatse
kunnen komen.

Op jaarbasis worden ongeveer 4420 uren gepresteerd aan openbare orde. Dit komt overeen met 2,7
% van de jaarcapaciteit.
De politiezone levert loyaal alle gevraagde verstrekkingen (HYCAP – Arrosol) die in het kader van de
MFO2 gevraagd worden via de Federale politie.
Van de 2244 mensuren voorzien op de kredietlijn 2018 werden er 1824,14 mensuren ingevuld
binnen formatie, daarnaast werden er 3964 mensuren extra gepresteerd buiten formatie. Voor 2019
is een prestatielijn van 2244 uren voorzien.
In totaal heeft onze politiezone 4420 uren gepresteerd in 2018 voor diverse lokale ordediensten
zoals wieler-, loop-, en voetbalwedstrijden, verkiezingen, stakingen, fuiven, kermissen,….
Hiervan hebben we nog een krediet uitstaan van 1804 uren aan andere lokale politiezones.
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Slachtofferbejegening

Datum

Gespecialiseerd
medewerker beschikbaar
(ja / neen)

registratie
12-06-2019

Ja

Aantal uren (aanwezig of B&T)

Continu permanentie via Bereik en terugroepbaar

NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord)
Sinds begin 2019 is er een samenwerkingsverband voor deze basisfunctionaliteit met de PZ Regio Tielt.
De norm wordt gehaald.

In 2018 waren er 71 tussenkomsten van ‘gespecialiseerde bejegening’. Dit voornamelijk n.a.v. een
slechtnieuwsmelding.

Andere
Naast bovenstaande functionaliteiten zijn er nog een aantal andere operationele diensten:
1. Team omgeving (het vroegere team milieu)



Bestaat uit: 2 FTE
Staat in voor:
o Vaststellen milieu-inbreuken en stedenbouwkundige inbreuken + bijstand
interventie
o Deelname acties
o Uitvoeren parketopdracht binnen deze materie
o Uitvoeren van specifieke metingen en staalnames, onderzoeken

2. Directie informatiebeheer:
 Bestaat uit: 8 FTE
 Staat in voor:
o Viseren en overmaken processen-verbaal naar de parketten
o Vatten van alle processen-verbaal in de ANG
o Opvolgen van alle modules binnen ISLP
o Alles m.b.t. ICT en (nieuwe) technologieën (ANPR, topcon,…)
o Opmaakt van allerhande statistieken
o Beheer GIS-systeem
o Interne en externe communicatie (en archivering)
o Ondersteuning technisch en functioneel
3. Directie Personeel & Middelen
 Bestaat uit: 12,5 FTE (15PL)
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Staat in voor:
o Personeelsformatie
o Personeelsaangelegenheden
o Dienstplanning en tijdsregistratie
o Financiën / Boekhouding
o Secretarie inzake de zonale veiligheidsraad, de politieraad en het politiecollege
o Vorming
o Logistiek
o Onderhoud algemeen

4. Directie Veiligheid
 Bestaat uit: 1 FTE + 16 vrijwilligers
 Staat in voor:
o Wapens
o Moraliteitsonderzoek
o Preventie
o Coördinatie vrijwilligerswerking

2.2

Beschrijving van de interne werking in de politiezone

Informatie om te interne werking te beschrijven halen we enerzijds uit het integriteitsonderzoek dat
plaatsvond in 2017, georganiseerd door de KU Leuven. Daarnaast halen we ook informatie uit de
bevraging van de medewerkers. Naast een peiling naar het externe prioriteiten hebben we hen ook
gevraagd een SWOT-analyse uit te voeren. Vooral de items ‘zwaktes’ en ‘bedreigingen’ bieden info
om mee aan de slag te gaan. Dit vullen we nog aan met cijfers inzake absenteïsme en de gemiddelde
bradford-factor.

2.2.1 Integriteitsonderzoek
De verwerking / powerpointpresentatie van deze bevraging werd in bijlage gevoegd (bijlage 6)
In het voorjaar van 2017 heeft de politiezone deelgenomen aan een onderzoek inzake integriteit,
georganiseerd door de KU Leuven. 15 van de 19 politiezones in West-Vlaanderen hebben
deelgenomen. De bevraging bij politiezones was een onderdeel van een grootschalig onderzoek in
alle provincies. Het doel van de bevraging was de organisaties te helpen met hun integriteitsbeleid (=
geheel van beleidsinstrumenten dat erop gericht is de integriteit van de organisatie in haar geheel en
het integere optreden van de individuele politieambtenaar afzonderlijk, te bevorderen).
Als algemene vaststelling kunnen we stellen dat er in alle West-Vlaamse politiezones geen ernstige
integriteitsproblemen zijn.
Binnen de zone zijn 116 vragenlijsten verstuurd via mail, 54 werden ingevuld. De onderzoekers
hebben ons een volledig rapport bezorgd. In dit Zonaal Veiligheidsplan belichten wij echter enkel de
significante cijfers en/of verschillen t.o.v. de andere politiezones.
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2.2.1.1 Algemene bevindingen
1.

Integriteitsbeleid:

In het onderzoek zijn 2 aspecten gemeten:
1.

Kennis van bepaalde aspecten: geen grote problemen, wel ruimte tot verbetering:
 38% (Houtsche 43%) nog nooit gehoord van regels/procedures inzake het
inbrengen van onkosten.
 Velen weten niet dat de functie ‘vertrouwenspersoon ongewenste
omgangsvormen’ bestaat of wat zijn/haar functie inhoudt.
2. Beleving en de communicatie ervan (perceptie)
 Perceptie dat er te weinig aandacht voor instrumenten van integriteitsbeleid, bv
controles inbreuken niet-integer gedrag te detecteren of belonen van integer
gedrag,
verklaring:
 Ofwel geen integriteitsbeleid
 Ofwel wel beleid, maar onvoldoende gecommuniceerd
 Perceptie dat medewerkers meer gestraft worden dan leidinggevenden voor
niet-integer gedrag.
 Gevoel dat niet-integer gedrag wordt opgemerkt, maar dat niet adequaat op
wordt gereageerd.
2.

Etisch leiderschap:



3.

Directe chef scoort goed maar 14% (Houtsche 30%) vindt niet dat hij/zij het
goede voorbeeld geeft.
Directe chef stimuleert integriteit niet proactief m.a.w. geen ‘moral manager’.

Organisatiecultuur
‘Focus op regels en procedures’ scoort algemeen hoogst (Houtsche: ‘organisatiebelang’).

4.

Voorvallen op de werkplek






Slachtofferschap relatief laag, maar:
• 20% (Houtsche 24%) minstens 1x gepest geweest door collega
• 16% minstens 1x gepest geweest door directe chef
Gedragingen die niet of als lichte integriteitsschending worden beschouwd,
scoren hoog:
• Zich onvoldoende inzetten voor het werk,
• traag/slordig werk leveren,
• uitsluitend interessant werk doen en andere zaken aan anderen overlaten
Regels volgen, ook wanneer deze schadelijke gevolgen hebben, scoort hoog
Ernstige integriteitsschendingen (corruptie, misbruik van informatie,…) scoren
laag.
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2.2.1.2 Aandachtspunten voor de politiezone Het Houtsche
1. Regels en procedures m.b.t. het inbrengen van onkosten heel slecht gekend: scoort slecht in
alle 15 politiezones.
2. Functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen niet genoeg gekend: bij de
laagste scores van de 15 politiezones.
3. Niet onmiddellijk sfeer van wederzijds vertrouwen: significant verschil t.o.v. de andere
politiezones (hogere score).
4. Meldingen van niet-integer gedrag worden niet serieus genomen: significant verschil t.o.v. de
andere politiezones (hogere score).
5. Leidinggevenden worden minder gestraft voor niet-integer gedrag: hogere score dan
gemiddeld in de andere politiezones.
6. Helft van respondenten vertrouwt zijn directe chef niet: significant verschil (hogere score)
t.o.v. de andere politiezones.
7. Directe chef wordt niet door iedereen gezien als voorbeeld van goede integriteit: significant
verschil (hogere score) t.o.v. de andere politiezones.
8. Weinig respect voor formele macht van leidinggevenden: significant verschil en laagste score
t.o.v. de andere politiezones.
9. Medewerkers worden soms in de steek gelaten door leidinggevenden: significant verschil
(hogere score) t.o.v. de andere politiezones.
10. Medewerkers ondervinden weinig steun door leidinggevenden wanneer het er echt toe doet:
significant verschil (hogere score) t.o.v. de andere politiezones.
11. Alles wat medewerkers zeggen kan later tegen hen gebruikt worden: significant verschil
(hogere score) t.o.v. de andere politiezones.
12. Medewerkers voelen zich soms respectloos behandeld door collega’s: hogere score dan
gemiddeld in de andere politiezones.
13. Medewerkers geven aan in een periode van 1 jaar min. 1 x gepest te zijn geweest door een
collega: : hogere score dan gemiddeld in de andere politiezones.
14. Signalering van voorkomen van minder uren werken dan waarvoor betaald: hogere score dan
gemiddeld in de andere politiezones.
15. Signalering van voorkomen van onvoldoende inzet: hogere score dan gemiddeld in de andere
politiezones.
16. Bepaalde regels/procedures worden strikt toegepast in situaties waarin niet integer: hogere
score dan gemiddeld in de andere politiezones.
17. Verspreiden van negatieve geruchten over organisatie: hogere score dan gemiddeld in de
andere politiezones.
18. Bepaalde feiten worden door de vingers gezien omdat men begrip heeft voor de situatie van
de overtreder : hogere score dan gemiddeld in de andere politiezones.
19. Collega’s de schuld geven van eigen fouten: hoogste gemiddelde in vergelijking met de
andere politiezones
20. Collega’s die andermans fouten in de verf zetten om zelf voordeel te behalen: hoogste
gemiddelde in vergelijking met de andere politiezones.
21. Fouten van collega’s verbergen om hen te beschermen: hoogste gemiddelde in vergelijking
met de andere politiezones.
22. Organisatiemateriaal wordt vaak verspild of vernield: hoogste gemiddelde in vergelijking met
de andere politiezones.
23. Gegevens/ gebeurtenissen/ niet-integere zaken verzwijgen / anders voorstellen om het
imago van de organisatie te beschermen: hogere score dan gemiddeld in de andere
politiezones.
24. Onwettige instructies opvolgen van directe chef: hoogste gemiddelde in vergelijking met de
andere politiezones.
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25. Instructies opvolgen van een directe chef als het onrechtvaardig is voor burgers: hoogste
gemiddelde in vergelijking met de andere politiezones.
26. Vertrouwelijke informatie doorgeven aan burger om die te helpen: hoogste gemiddelde in
vergelijking met de andere politiezones.

2.2.2 SWOT-analyse medewerkers
De verwerking van de bevraging van de medewerkers, vindt u in bijlage 5.
We vroegen de operationele medewerkers om na te denken over de sterktes, zwaktes,
opportuniteiten en bedreigingen voor de organisatie.
Vooral de ‘zwaktes’ en ‘bedreigingen’ zijn interessant om de werkpunten te kennen. 16 operationele
medewerkers van de 94 hebben meegewerkt aan de bevraging. De antwoorden die meer dan 1 maal
voorkwamen zijn weerhouden in de argumentatiematrix.

2.2.3 Andere

Het absenteïsmepercentage binnen de politiezone bedroeg in 2018: 4,63. Dit is een daling t.o.v. 2017
(5,03). In West-Vlaanderen hebben slechts 5 zones een lager percentage.
De gemiddelde bradford-factor bedroeg in 2018: 111. Dit is een daling t.o.v. 2017 (335,4). Dit is het
laagste cijfer in West-Vlaanderen voor de politiezones.

2.3

Perceptie van de externe werking van de politiezone

Zowel de veiligheidsmonitor als de online lokale bevraging, bieden ons informatie omtrent de
externe werking, m.a.w. ‘de werking naar de burger toe’.
Zo werd in de veiligheidsmonitor, onder de noemer van ‘preventie’, gepeild naar het de mate van
communicatie van het preventieaanbod door de politiezones. M.a.w. hebben de respondenten
kennis van de aan de burger aangeboden diensten?
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Figuur 10: Kennis van de burger van de aangeboden diensten, bron: VM 2018

De communicatie van het preventie-aanbod is in Het Houtsche (gemiddelde 66%) duidelijk hoger dan
in vergelijkbare politiezones (gemiddeld 51%) (zie figuur 10). Inbraakpreventie is best gekend in de
politiezone, gevolgd door fietsgraveeracties, geven van algemene informatie en vakantietoezicht.
De inwoners zijn zeker op de hoogte van het preventie-aanbod, maar zijn ze daar tevreden mee, of
willen ze misschien nog meer informatie?
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Figuur 11: Wens aanvullende informatie te verkrijgen, bron: VM 2018
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Figuur 11 geeft weer dat gemiddeld 45% van de respondenten nog aanvullende informatie wenst te
verkrijgen13, waarbij het in de eerste plaats gaat om algemene informatie, ten tweede informatie
over samenwerkingsverbanden. Op een derde gedeelde plaats staat vakantietoezicht en
inbraakpreventie.
Dit percentage ligt iets lager dan gelijkaardige politiezones (48%), wat ook zichtbaar is in figuur 10.
Vervolgens werd gepeild naar de manier waarop de respondenten op de hoogte worden gebracht
van resultaten en/of acties.
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Figuur 12: Manier van op de hoogte gehouden te worden van resultaten, en/of acties, bron: VM 2018

De website van de politiezone Het Houtsche wordt praktisch dagelijks geactualiseerd. De
communicatie via de website scoort ook hoger dan gemiddeld in vergelijkbare zones, blijkt uit figuur
12.
De gemiddelde politiezone in categorie 5 communiceert veel via een politiekrant. Dit kanaal scoort
iets minder binnen de politiezone Het Houtsche, ook omdat het krantje niet jaarlijks wordt
uitgegeven.

13

Er word veel info aangeboden, maar de burger wenst nog meer info, dus zeker mee te nemen in de
argumentatiematrix (score 4)

63

Ook het item ‘politiewerking van de eigen politiezone’ biedt nuttige informatie omtrent de werking
hoe de burger die ervaart.
Zo werd bevraagd hoe tevreden de inwoners zijn over hun lokale politie.
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Figuur 13: Tevredenheid over de politie in eigen politiezone, categorieën heel tevreden en tevreden, bron: VM 2018

De gemiddelde tevredenheid over politiezone Het Houtsche is zo’n 62%. De politiezone scoort zo een
kleine 10% beter dan vergelijkbare zones (gemiddeld 53%). Dit komt ook duidelijk tot uiting in figuur
13. Vooral houding en gedrag scoort hoogt, gevolgd door algemene tevredenheid. Op de derde
plaats met 61% staat iedereen op gelijke voet behandelen. Op de vierde plaats staat het goede
voorbeeld geven14. Aanwezigheid in de straat scoort iets minder goed, 47%15, maar is toch nog
hoger dan bij vergelijkbare politiezones.
Vervolgens werd bevraagd of die politiediensten van de eigen zone makkelijk of moeilijk te
contacteren zijn. 74% van de respondenten vindt dat Het Houtsche (heel) gemakkelijk te contacteren
valt16. Dit is terug 10% meer dan gemiddeld genomen in gelijkaardige politiezones (64%).
Zijn de inwoners ook tevreden over het werk van hun politiezone?

14

Scoort goed, 8% is (helemaal) ontevreden over het goede voorbeeld geven (33% is onverschillig),
wordt meegenomen naar de argumentatiematrix (score 1)
15
13% van de respondenten is (helemaal) ontevreden over de aanwezigheid in de straat, 41% heeft
geen mening, die 13% wordt meegenomen in de argumentatiematrix (score 2)
16
9% is van oordeel dat de politiezone moeilijk contacteerbaar is (17% weet het niet), dit wordt
meegenomen in de argumentatiematrix (score 1)
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Hierna uit figuur 14 blijkt dat de respondenten meest tevreden zijn over de manier waarop het
verkeer geregeld wordt17. Dit is misschien ook wel iets waar iedereen al wel eens mee
geconfronteerd werd. Maar ook de andere items, onthaal en aanpak misdrijven scoort telkens
hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare politiezones.
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Figuur 14: Tevredenheid over het werk van de lokale politie, categorieën heel tevreden en tevreden, bron: VM 2018

In het stuk lokale vragen werd de vraag gesteld hoe tevreden de inwoners zijn over enkele
specifieke zaken.18 Daar het lokale vragen zijn is dit natuurlijk niet vergelijkbaar met andere zones.
De respondenten zijn duidelijk heel tevreden over de manier waarop de orde wordt gehandhaafd op
evenementen (zie figuur 15).
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Figuur 15: Tevredenheid over hoe de lokale politie bepaalde zaken aanpakt, categorieën heel tevreden en tevreden,
bron: VM 2018
17

Minimum 20% van de respondenten is, zowel bij onthaal, verkeer als criminaliteit, noch tevreden,
noch ontevreden, en telkens minder dan 5% is ontevreden, dus niet mee te nemen in de
argumentatiematrix
18
Per item is minder dan 4% ontevreden, dus niet mee te nemen in de argumentatiematrix
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Het item ‘de wijkagent’ is een laatste item dat interessant is om inzicht te krijgen op de perceptie
van de bevolking op de werking van de politiezone.
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Figuur 16: Vragen ivm de wijkagent, waar JA op geantwoord werd, bron: VM 2018

De wijkagent is redelijk gekend, zo blijkt uit figuur 16, 53%19 van de respondenten kent hem/haar van
naam of gezicht, of van er één maal of regelmatig contact mee te hebben. In Het Houtsche is de
wijkagent duidelijk beter gekend dan gemiddeld in vergelijkbare politiezones.
Opvallend is wel dat slechts 14% meer contact wil met zijn/haar wijkagent. 66% geeft aan enkel in
geval van problemen contact wil.

2.4

Toekomstige tendensen voor de eigen organisatie

In de formatie 2019 zijn een aantal nieuwe betrekkingen voorzien:
 1 bijkomende betrekking van hoofdinspecteur-gerechtelijk wordt toegevoegd aan de directie
zonale politiezorg – afdeling recherche.
 1 bijkomende betrekking van inspecteur-gerechtelijk wordt toegevoegd aan de directie
zonale politiezorg – afdeling recherche.
 3 bijkomende betrekkingen van inspecteur worden toegevoegd aan de directie zonale
politiezorg team zonale werking.
 1 bijkomende betrekking van assistent in de directie Personeel & Middelen.
Overige aanpassingen:
 De directie ‘operaties en beleid’ verdwijnt en de beleidstaken die hierin waren vervat
worden overgeheveld naar de beide functies op de formatie van adviseur. Deze profielen
zullen hiertoe later dit jaar worden herwerkt en herwogen.

19

47% kent de wijkagent niet, maar 66% geeft aan de wijkagent enkel te willen kennen bij problemen.
Dus niet echt mee te nemen in de argumentatiematrix
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De directie ‘gerechtelijk’ wordt hernoemd naar de directie’ zonale politiezorg’ en de functie
van commissaris uit de vroegere directie operaties en beleid worden hieraan toegevoegd. In
deze directie ‘zonale politiezorg’ zullen 2 commissarissen (waarvan 1 met gerechtelijke
specialisatie) instaan voor de leiding. Onder deze directie huisvest voortaan de daco-werking
alsook de interventiewerking (team zonale werking). Daarnaast worden ook het zorgteam en
het gerechtelijk team aangestuurd door deze directie.
Een betrekking van assistent in het team verkeer wordt verschoven naar het team
informatiebeheer.
De uitbreiding van de formatie van het onderhoudspersoneel van 5 maart 2018 wegens de
uitbreiding van het veiligheidsgebouw met 1 FTE naar 4,5 FTE, wordt op het kader
geïmplementeerd.
Team Milieu wordt hernoemd volgens de vigerende wetgeving tot Team Omgeving.
Binnen het team gerechtelijk komt er extra aandacht voor de camera en ANPR-wetgeving,
voor de specifieke computercriminaliteit en LCCU-werking. Hiertoe wordt er één plaats van
hoofdinspecteur en één plaats van inspecteur toegevoegd aan het team recherche in de
directie zonale politiezorg.
In de directie Zonale Politiezorg wordt de interventiewerking centraal aangestuurd. De teams
interventiegerichte taken en de hoofdinspecteurs daco werking schuiven hiertoe naar de
directie zonale politiezorg, team zonale werking. Het aantal inspecteurs wordt uitgebreid
met 3 extra om de onthaaldiensten door deze directie te laten bemannen en in de directie
Lokale politiezorg meer tijd vrij te maken bij de inspecteurs met wijkgerichte taken. Hiertoe
komt de poule inspecteurs met interventiegerichte taken op 41, waarvan 1 hondengeleider
Aan de functie van adviseur binnen de directie informatiebeheer wordt de functionaliteit
strategisch analist toegevoegd.
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Hoofdstuk 2: Missie, visie, waarden
1

Missie en visie

De Missie-Visie-Waarden zijn het uitgangspunt van onze werking en dus ook van de beleidskeuzes die
later in dit ZVP gemaakt worden. Hier worden de fundamenten gelegd voor het vervolg van het
planproces.
Op 28-03-2006 hebben we een aantal interne en externe actoren
(belanghebbenden) samengebracht en ze verdeeld over 3
werkgroepen. We hebben geprobeerd om de personen te
selecteren die ofwel behoren tot één van onze vijf categorieën van
belanghebbenden of die nauw in contact staan met bepaalde
belangengroepen. Volgende personen hebben deelgenomen aan
de werksessie: 3 burgemeesters – 6 leden van de politieraad – 2
leden van de pers – 2 gemeentesecretarissen – 1 juriste – 1 DirCo – 1 referentiemagistraat – 8
medewerkers van de PZ.
Onder leiding van een procesbegeleider hebben we in drie werkgroepen nagedacht over de volgende
vraag: wanneer is de lokale politie van de politiezone Het Houtsche voor de ‘ dienstenafnemers –
partners/leveranciers – opdrachtgevers – medewerkers – maatschappij’ succesvol?
Daarnaast kregen ze ook de opdracht om te zoeken naar een ‘slagzin’ en een ‘acroniem’ om onze
‘waarden’ voor te stellen.
Het groepwerk resulteerde in een reeks verwachtingen en kenmerken die onder de vorm van
‘sleutelwoorden’ werden genoteerd op flip-overpapier.
De geïnventariseerde verwachtingen werden vervolgens verwerkt door enkele medewerkers van het
beleid- en ondersteuningsteam (BOT) tot een ontwerptekst. Eerst hebben ze nagegaan welke van de
verwachtingen behoren tot de ‘visie, missie of waarden’. Soms hebben we een verwachting op
meerdere plaatsen ingevuld .

1.1

Missie van onze politiezone

De missie, of het antwoord op de vraag naar de bestaansreden van de organisatie, ligt voor de politie
wettelijk vast20. Dit is een permanente opdracht. Niets belet echter dat er een lokaal accent aan de
missie wordt toegevoegd.

20

Art. 3 en 5 Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
B.S., 05 januari 1999.
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Hierna een overzicht van de gesorteerde verwachtingen, die onder de noemer ‘missie’ vallen,
geformuleerd tijdens het bevragingsmoment zoals hierboven beschreven21:
MISSIE

Openheid in beleid, organisatie en optreden – betrokkenheid personeel –
permanente bereikbaarheid – probleemoplossend werken – functioneren binnen
het wettelijke kader – goede relatie tussen politie en gemeente – beschermen –
right men op the right place – vertrouwen in de medewerkers – kans op
persoonlijke ontplooiing – jobrotatie – respons – betrouwbaar – dienstbaarheid –
tussen de bevolking – goed opleiding – competentie – partners – verantwoording
afleggen – lage drempel – bereikbaarheid – zichtbaarheid – aanspreekbaarheid –
samenwerking – kennis van andermans functioneren – veiligheidsgevoel –
kostenbeheersing – rust & orde & veiligheid – kwaliteit – efficiënt – goede
middelen en infrastructuur – professionaliteit – vakkennis – competentie –
respect – noden kennen van de belanghebbenden – uniformiteit in de
dienstverlening – terreinkennis – transparant – breed waaier in activiteiten
(roron) – openheid in beleid – gepast doorverwijzen

Vervolgens heeft het BOT de bij elkaar aansluitende verwachtingen geclusterd en de link gelegd naar
de 5 pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Tenslotte hebben ze de geclusterde
verwachtingen opgehangen aan een aantal ‘kapstokken’ (‘zonaal veiligheidsplan’ – ‘pijlers COP’ –
‘ons dienstenaanbod’Zo kwam uiteindelijk volgende ‘missie’ tot stand:
“ Wij zullen de doelstellingen uit ons zonaal veiligheidsplan realiseren.
Hierbij werken we binnen het wettelijk kader en de principes van de gemeenschapsgerichte
politiezorg:
 maatschappelijk georiënteerd
 probleemoplossend
 partnergericht
 open
 gedreven
 We pakken dit takenpakket op en integrale manier aan:
 preventief waar het kan
 repressief waar het moet
 steeds met aandacht voor het slachtoffer”.

1.2

Visie van onze politiezone voor 2025

De visie, of het antwoord op de vraag wat we willen zijn, is in principe een ambitieus gedeeld beeld
van de toekomst. Hieromtrent is een consultatie van alle belanghebbenden het meest op zijn plaats.
Deze consultatie (tijdens zelfde bevragingsmoment zoals hierboven beschreven) leverde volgende
verwachtingen op, ressorterend onder de noemer ‘visie’:

21

opgelet, er is geen inventaris per belanghebbende, gezien ze door elkaar geplaatst werden in de werkgroepen
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VISIE

Kwaliteit – efficiëntie – goede middelen – goede infrastructuur – professionaliteit –
vakkennis – competentie – beleid kennen – beleidsmatig handelen – betrokkenheid in
het beleid – betrouwbaar – uitstraling – herkenbaarheid van de organisatie –
creativiteit – kennis hebben van de diverse geledingen in de maatschappij – duidelijk
omtrent de verachtingen – terreinkennis – afstemmen van de diverse beleidsplannen
– integratie in de maatschappij – tevredenheid –imago-uitstraling – verbondenheid –
zelfkritiek – HRM – coaching medewerkers – dynamische organisatie

Ook hier werden geclusterde verwachtingen opgehangen aan een aantal ‘kapstokken’ (‘het beleid’
– ‘onze politieorganisatie en zijn medewerkers’ – ‘ons imago’).
Dit leverde volgende ‘visie’ op:

“ De politiezone Het Houtsche wil binnen het afgesproken beleid, door kwaliteitsvolle dienstverlening
zorgen voor tevredenheid bij alle betrokkenen.
Als coachende organisatie met competente en creatieve medewerk(st)ers streven we samen naar een
positief beeld van onze politiezone “.
Tot op vandaag volgen wij nog steeds de visie, zoals tot stand gekomen in 2006. Ideaal zou zijn om
een zelfde denkoefening te doen n.a.v het nieuwe ZVP. Echter onze huidige korpschef zwaait af op 1
januari 2020. Hij stelt voor om de oefening opnieuw te doen met de nieuwe korpschef.

2

Cultuur en structuur

2.1

Waardenkader van onze politiezone

De kernwaarden van de organisatie, of het antwoord op de vraag waar we in geloven is eerder een
interne aangelegenheid. Hier zijn de eigen medewerkers de sleutelfiguren.
Het is echter aangewezen om ook na te gaan welke waarden en normen essentieel zijn vanuit het
klantperspectief (dienstenafnemer).
Tenslotte konden tijdens het hierboven vermeld bevragingsmoment, een aantal begrippen
gecatalogeerd worden onder ‘waarden’:
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WAARDEN

Positieve werksfeer – fierheid – wederzijds vertrouwen – empathie – loyaliteit –
onpartijdigheid & objectief & neutraal – initiatief & eigen invulling – sociaal aspect –
creativiteit – flexibiliteit – betrouwbaar – bereidwilligheid – dienstbaarheid – respect
– sociaal opvangnet – inspraak – appreciatie – houding – integriteit – discretie –
leerbereidheid – verantwoording afleggen – redelijkheid – bemiddelend –
communicatie – samenhorigheid & collegiaal – voorbeeldfunctie – waardigheid –
uitstraling – kwaliteit – efficiënt – goede middelen en infrastructuur –
professionaliteit – stressbestendigheid – polyvalent – vakkennis – competent –
blijvende motivatie – zelfkritiek – sportief – werkvreugde – zinvol werk – inspraak betrokkenheid.

De waarden werden uiteindelijk bepaald adhv een acroniem, nl. ‘HOUVAST’:
Slagzin : ‘Het Houtsche, uw houvast! ‘
Het laatste woord uit onze slagzin gebruiken we als acroniem voor het formuleren van onze WAARDEN:
H = Herkenbaar
O = Open
U = Uitmuntend
V = Vertrouwen(swaardig)
A = Alert
S = Sociaal
T = Tezamen

2.2.

Krachtlijnen voor onze organisatie in 2025

In deze nieuwe legislatuur willen we een nog betere politieservice bieden. Daartoe schuiven we
enkele krachtlijnen naar voor:
3
4
5
6
7

Wijkagent maximaal in de wijk
Optimalisatie interventie met continu terreinondersteuning
Uitbouw computercrime-unit
Uitbouw en vernieuwing cameranetwerk
Uitbouw samenwerkingsverbanden
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Hoofdstuk 3: Strategie en beleid

1

Vorige strategische doelstellingen – evaluatie en te trekken lessen

In het domein van veiligheid en leefbaarheid werden in het vorige ZVP 3 prioriteiten of
aandachtspunten opgenomen, wat de externe werking betreft:
 Eigendomsdelicten, met accent op woninginbraken, fietsdiefstallen en voertuiginbraken;
 Verkeersonveiligheid, met accent op de verkeersongevallen;
 Veilig en leefbaar gebuurte.
Op gebied van optimale bedrijfsvoering waren in het vorige ZVP geen prioriteiten voorzien.

1.1

Eigendomsdelicten

Algemeen zien we dat de eigendomsdelicten dalen.
De woninginbraken nemen af met 30% t.o.v. 2017. De verhouding pogingen-feiten is nog verbeterd,
in die zin dat de pogingen licht toenemen en de feiten licht dalen. Alle 3 de gemeenten kennen een
daling. Op wijkniveau zien we het volgende:
 Beernem: stijging in het centrum, daling in de buitenwijken.
 Zedelgem: duidelijke stijging in Loppem, lichte daling in het centrum en aanzienlijke daling in
2 buitenwijken.
 Oostkamp: Wijk Nieuwenhove-Waardamme kent een lichte stijging, centrum blijft gelijk en
een daling in 2 wijken.
Toch blijven de woninginbraken hoog in de top 10 staan van zaken waar burgers van wakker liggen.
De inbraken in bedrijven en handelszaken nemen verder af in 2018. De helft van de inbraken (13)
vindt plaats in Beernem, waarvan 8 in de politiewijk Sint-Joris.
Diefstallen aan of uit voertuigen nemen zonaal sterk af. De daling is terug te vinden in de 3
gemeenten. Met uitzondering van de politiewijken Sint-Joris en Veldegem, waar het aantal feiten
status quo is gebleven, is het aantal diefstallen uit voertuigen minimum gehalveerd.
Toch blijkt uit de bevraging van de burgers, waar ze wakker van liggen, dat de diefstallen uit
voertuigen in de top 10 staan in de gemeenten Oostkamp en Zedelgem.
Logischerwijze daalt ook de diefstal van werkmateriaal uit voertuig, dit met 54%. In Oostkamp zien
we de sterkste daling, Beernem kent een lichte daling en in Zedelgem een status quo.
De fietsdiefstallen zien we in 2018, na een grote daling in 2017, opnieuw stijgen. Vooral Zedelgem
kent een grote stijging, Oostkamp een lichte stijging en in Beernem een status quo. Beernem kent
wel het hoogst aantal fietsdiefstallen t.h.v. het station, in tegenstelling tot de andere gemeenten.
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Om de diefstallen aan het station in Zedelgem aan te pakken was er een lokaal actieplan.
Ook uit de veiligheidsmonitor blijkt fietsdiefstallen binnen de top 10 te staan van zaken dat de
inwoners aangepakt willen zien.
Te trekken lessen:
 Globaal nemen de eigendomsdelicten af, m.a.w. de doelstelling werd gehaald. Het aantal
inbraken is echter historisch laag, zodat ze in principe enkel kunnen toenemen, vandaar
terug mee te nemen in het nieuw ZVP.
 Meer specifiek, stijgen de fietsdiefstallen. Dit is eveneens mee te nemen naar het ZVP.

1.2

Verkeersveiligheid

Op gebied van verkeers(on)veiligheid, werd in het vorige ZVP de doelstelling geformuleerd dat we
willen bijdragen tot het beheersen van de verkeersonveiligheid in de zone. Is deze doelstelling
behaald? Daarvoor kijken we naar de verkeersongevallen.
Het aantal verkeersongevallen is met 8 % toegenomen sinds 2017. Vooral de verkeersongevallen
met gewonden stijgen sterk, nl. +23 % t.o.v. 2017.
Daarnaast zijn ook de verkeersongevallen met vlucht gestegen. Bijna de helft van het totaal aantal
ongevallen, zijn ongevallen met vlucht.
Het totaal aantal gewonden betrokken bij verkeersongvallen kent een stijging.
Het beheersen van onveiligheid kan door het ‘verkeersgedrag’ van de bestuurders aan te pakken. De
snelheidsinbreuken zijn sterk afgenomen. Andere inbreuken zoals het niet dragen van een
veiligheidsgordel of het gebruik van een gsm achter het stuur, zijn toegenomen.
Te trekken lessen:
 De verkeersveiligheid is niet gestegen, m.a.w. de doelstelling werd niet volledig gehaald.
 De verkeersongevallen met gewonden en vlucht moeten terug opgenomen worden in het
ZVP.
 Ook het ‘verkeersgedrag van bestuurders’ moet een aandachtspunt blijven.

1.3

Veilig en leefbaar gebuurte

De prioriteit ‘veilig en leefbaar gebuurte’ werd in het vorige ZVP lokaal aangepakt via actieplannen.
Zo was er een actieplan voor overlast rond een café in Beernem en in Zedelgem.
In Beernem is het probleem opgelost. In Zedelgem blijft het probleem aanhouden. Dit zien we in de
stijging van de gasinbreuken, vooral in de gemeente Zedelgem, en dan specifiek in de wijk Loppem.
Waar 91% van de inbreuken, inbreuken zijn inzake het verstoren van de openbare rust en orde.
De overlast van dieren (hondengeblaf, rondzwervende honden ed.) is afgenomen met 59% t.o.v.
2017, wat toch wel een werkpunt was in het vorig ZVP.
Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat mensen niet wakker liggen van loslopende dieren, maar op de
eerste plaats van sluikstorten en op de tweede plaats van geluidshinder (café’s, buren, openbare
weg).
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Te trekken lessen:
 Vooral in de gemeente Zedelgem blijft de overlast rond een café aanhouden. Daar moet
verder op gewerkt worden.
 Daarnaast stijgen de fietsdiefstallen, zoals blijkt uit de cijfers. Eveneens mee te nemen naar
het ZVP.
 De aanpak van overlast van dieren, is reguliere werking geworden.
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2. Analyse van prioriteiten en verwachtingen: de argumentatiematrix
Voor het bepalen van de prioriteiten die we willen aanpakken in de periode 2020 – 2025 maken we
gebruik van een criterium – of argumentatiematrix.
We verwijzen hiervoor naar bijlage 9.
In de matrix hebben we een onderscheid gemaakt tussen de objectieve en de subjectieve bronnen
(criteria). Aan elk criterium kennen we een gewicht toe (tussen 7 en 1). Het zwaarste gewicht (7)
plakken we op ‘het aantal feiten’22.
Vervolgens lijsten we alle fenomenen op en geven we scores aan die fenomenen o.b.v. een
scoresysteem, per criterium. De toe te kennen scores gaan tot maximum 4. Wanneer er geen
gegevens beschikbaar zijn over een bepaald fenomeen wordt ook geen score ingevuld.
De fenomenen zijn ingedeeld in volgende groepen23:
 Criminaliteit
 Transversale thema’s
 Verkeer
 Overlast
 Politiereglementen
 Geen misdrijf
 Perceptie van de externe werking / interne werking - werkpunten
De objectieve bronnen bestaan uit volgende criteria:


Het aantal feiten in 2018 (basis ANG en ISLP) (gewicht = 7)

Het aantal feiten is op zich relevant, omdat het aangeeft welke problemen in het werkgebied veel
voorkomen, of welke problemen sterk de werklast van de politiezone bepalen. Door dit criterium
mee te nemen, gaan naast fenomenen die door de fysische en/of psychische impact belangrijk zijn
(inbraken, verkeersongevallen) ook andere fenomenen die veelvuldig voorkomen belang krijgen.
We baseren ons op cijfergegevens uit ISLP, vergeleken met en aangevuld door cijfers uit ANG. De
vork is bepaald op 40 feiten:
o 0 – 40 feiten = score 1
o 40 – 80 feiten = score 2
o 80 – 120 feiten = score 3
o > 120 feiten = score 4
De prioriteitenbepaling o.b.v. de objectieve cijfers (ANG en ISLP) vindt u in bijlage (bijlage 8).

22

Toekennen van gewicht van 7 aan het aantal feiten wordt overgenomen vanuit vorige zonale
veiligheidsplannen in PZ Het Houtsche
23
Volgens het voorbeeld van de Provincie Vlaams-Branbant
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Evolutie 2018 t.o.v. 2017 (basis ANG en ILSP) (gewicht = 3)

Naast het aantal feiten nemen we ook de evolutie als criterium op. We beschouwen daarbij de
evolutie van 2017 tot en met 2018.
De mate van toename of afname bepaalt de score:
o Een sterke daling van meer dan 25% = score 1
o Een lichte daling van maximum 25% of stagnatie = score 2
o Een lichte stijging van maximum 25% = score 3
o Een grote stijging van meer dan 25% = score 4


Prioriteiten Nationaal Veiligheidsplan (gewicht = 3)

Telkens wanneer een fenomeen vermeld wordt in het NVP, krijgt het de score ‘3’.


Bevraging politieraad (gewicht = 3)

De politieraad bestaat ten eerste uit vertegenwoordigers van de burgers. Ten tweede is de
politieraad ook de opdrachtgever, financier van de politiezone.
Tijdens de bevraging van de politieraad naar prioriteiten werden 5 groepen gemaakt van
politieraadsleden. De score wordt bepaald door het aantal groepen dat een probleem als prioriteit
aanduidt:
o 1 groep = score 1
o 2 groepen = score 2
o 3 groepen = score 3
o 4-5 groepen = score 4


Bevraging bestuurlijke en gerechtelijke overheden (burgemeesters en PdK – tijdens ZVR)
(gewicht = 4)

De burgemeester is het hoofd van de bestuurlijke politie en geeft (samen met zijn College) uitvoering
aan het bestuursakkoord dat democratisch werd ontwikkeld, (waaronder bijvoorbeeld het lokaal
veiligheidsplan). Zijn opinie weegt om die reden meer door. De Burgemeester vertegenwoordigt de
ganse gemeente en bewaakt de prioriteiten zoals deze worden onderhandeld en vastgelegd in de
coalitie.
De Procureur des Konings is in belangrijke mate aanwezig in de bepaling van de prioriteiten. Immers,
het sluitstuk van een integrale aanpak is vaak de vervolging (en bestraffing). Ook het Parket heeft
haar beleidsplan (met prioriteiten) en wenst dit maximaal vertaald of vertegenwoordigd te zien. De
Procureur als gezaghebbende overheid moet in belangrijke mate mee beslissend kunnen zijn in de
keuzes die worden gemaakt.
Telkens wanneer een fenomeen als prioriteit wordt beschouwd door onze bestuurlijke en/of
gerechtelijke overheid, krijgt het de score ‘4’.


Prioriteiten DirCo en DirJud (gewicht = 3)

De DirCo (directeur van het CSD) en de Dirjud (directeur van de FGP) vertegenwoordigen de federale
politie vanuit de geïntegreerde werking van de politiediensten (georganiseerd op 2 niveaus). De
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zones zijn in hun werking soms afhankelijk van (extra) ondersteuning door de federale politie: Dat
kan zijn in de vorm van louter capaciteit, strategische analyse, bovenlokale coördinatie en
onderzoek, .... . Kortom, hun mening is relevant en moet meegenomen worden in de
beslissingsmatrix.
Telkens wanneer een fenomeen als prioriteit wordt beschouwd door de gouverneur, krijgt het de
score ‘3’.


Prioriteiten Gouverneur (gewicht = 3)

De gouverneur van West-Vlaanderen staat aan het hoofd van de provincie West-Vlaanderen. Hij
vertegenwoordigt binnen de provincie de federale regering en de gewestregering. Daar veel zaken
niet zone-gebonden zijn, maar de grenzen overschrijden, zijn ook de prioriteiten van de gouverneur
van belang.
Telkens wanneer een fenomeen als prioriteit wordt beschouwd door de DirCo en/of de DirJud, krijgt
het de score ‘3’.


Veiligheidsmonitor (gewicht = 3)

De veiligheidsmonitor is bij uitstek de bron om in te schatten welke bezorgdheden de bevolking
heeft. De werking van de politie is gemeenschapsgericht en extern georiënteerd. De bevolking is een
zeer belangrijke relevante belanghebbende van onze dienstverlening. Om te bepalen waar we als
politie aan willen werken, nemen we hun mening als zeer belangrijk en waardevol mee in deze
matrix.
De score wordt bepaald door het procentueel aandeel:
o Minder dan of gelijk aan 10% = score 1
o Tussen 10 en maximum 20% = score 2
o Tussen 20 en maximum 35% = score 3
o > 35% = score 4


Online bevraging (gewicht = 2)

Deze online bevraging is bedoeld als aanvulling van de veiligheidsmonitor, vooral om zaken op
wijkgebied te bekijken. Een nadeel aan deze vorm van bevraging is de representativiteit. De enquête
werd niet, persoonlijk, op papier toegestuurd, zoals de veiligheidsmonitor. Enkel wie vaak online is
en de PZ ‘volgt’ via sociale media zal ook gereageerd hebben op de enquête. Vandaar dat het gewicht
lager ligt dan dat van de veiligheidsmonitor.
De score wordt bepaald volgens het procentueel aandeel:
o Minder dan of gelijk aan 10% = score 1
o Tussen 10 en maximum 20% = score 2
o Tussen 20 en maximum 35% = score 3
o > 35% = score 4


Mening van de medewerkers (gewicht = 3)

De mening van de medewerkers omvat 2 bronnen nl. een bevraging die per mail is gebeurd naar wat
volgens de medewerkers, de externe problemen zijn die prioritair moeten aangepakt worden. In
diezelfde mail werd ook gevraagd om een SWOT-analyse in te vullen voor de organisatie. Hier
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destilleren we vooral de ‘zwaktes’ en ‘bedreigingen’ uit om werkpunten te definiëren voor onze
interne werking.
Daarnaast heeft de KU Leuven een integriteitsonderzoek uitgevoerd in 2017 in de hele provincie,
waaraan de zone heeft deelgenomen. Ook hieruit komen aandachtspunten die zijn opgenomen in de
matrix.
Hier werken we met 2 scoresystemen:
 Bevraging medewerkers naar prioriteiten en SWOT: de score wordt bepaald volgens het
aantal keer een probleem werd vernoemd, met een minimum van 2 keer:
o 2 x vernoemd = score 1
o 3 x vernoemd = score 2
o 4 x vernoemd = score 3
o >4 x vernoemd = score 4
 Integriteitsonderzoek: de score wordt bepaald volgens het procentueel aandeel:
o Minder dan of gelijk aan 10% = score 1
o Tussen 10 en maximum 20% = score 2
o Tussen 20 en maximum 35% = score 3
o > 35% = score 4


Samenwerkingsverbanden mogelijk met externe partners

De score wordt bepaald door de mate van voorkomen bij de samenwerkingsverbanden:
o 1 x voorkomen = score 1
o 2 x voorkomen = score 2
o 3 x voorkomen = score 3
o 4 x voorkomen of meer = score 4

3

Elementen uit de omgevingsanalyse

Welke prioriteiten halen we uit de argumentatiematrix?
Welke stellen we voorop als strategische doelstelling en welke zien we eerder als prioriteit in onze
reguliere werking?
We verwijzen hiervoor naar de argumentatietabel in bijlage 11.

3.1

Te weerhouden uit het beeld van veiligheid en leefbaarheid (externe omgeving)

De externe (veiligheids)problemen kunnen we opdelen in verschillende thema’s nl. criminaliteit,
transversale fenomenen, overlast, inbreuken op het algemeen politiereglement en geen misdrijf.
Inzake criminaliteit staan de volgende fenomenen in de top 10 van de argumentatiematrix:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informaticacriminaliteit (NVP)
Internetfraude
Intrafamiliaal geweld
Woninginbraak (NVP)
Inbraak in gebouw (totaal)
Drugs bezit en gebruik
Diefstal uit of aan voertuig
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8. Drugs verkoop
9. Inbraak in bedrijf of handelszaak
10. Oplichting
Wat de transversale thema’s betreft, springt internet/ICT al facilitator (online crime in ruime zin) er
uit, gevolgd door ‘dadergroepen’ als invalshoek van integrale politiezorg’.
Inzake overlast komt volgende top 3 uit de matrix:
1. Netheid omgeving
2. Storend gedrag andere (hangjongeren ed.)
3. Vandalisme/schade
Aanvullend hierbij zijn de scores op het vlak van de GAS-wetgeving: ‘openbare reinheid en
gezondheid’ en ‘openbare rust en orde’ scoren duidelijk hoger dan de andere inbreuken.
In de categorie geen misdrijf verdienen de ‘verdwijningen’ extra aandacht.
We kunnen de items samenvatten tot volgende rubrieken:

3.1.1 Cybercrime en oplichting (ruim)
Waarom hierop werken?
 Op nummer 1 in de argumentatiematrix
 Prioriteit in NVP
 Stijgend aantal dossiers
 Grote impact voor het slachtoffer
 De ‘senioren’ (20% van het totale bevolkingsaantal) zijn een kwetsbare groep
 Groot dark number (zie figuur 8: voor de PZ Het Houtsche verklaren 74% van de
respondenten die deelnamen aan de veiligheidsmonitor dat ze geen aangifte doen van
‘oplichting via internet’, 77% doet geen aangifte van ‘inbraak in het pc’.)
Realisatie / geleverde inspanningen:
 Eigen LCCU (Local computer crime unit) opgericht in 2018.
 Plaats op de formatie voorzien voor een inspecteur LCCU en een hoofdinspecteur cybercrime
(en andere zaken van technologie).
 Powerpoint presentatie inzake cyberbrime voor handen voor de doelgroep ‘senioren’. Werd
opgemaakt in 2017 door een stagiaire rechtspraktijk, door haar ook toegelicht aan een aantal
seniorenorganisaties. Eén van onze vrijwilligers heeft deze presentatie ook al gebracht en
kan dit verder zetten.
 In mei 2019 heeft een andere stagiair rechtspraktijk eveneens een powerpoint opgemaakt
inzake cybercrime, en dit toegelicht op een studiedag van Unizo. Hiertoe heeft hij al
processen-verbaal van 2017 en 2018 doorgenomen om binnen de term ‘cybercrime’ een
opsplitsing te kunnen maken. Zoals figuur 17 hierna aangeeft, bestaat de helft van de
aangiftes inzake cybercrime uit ‘bedrog bij online kopen en verkopen’.
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Aangiftes inzake cybercrime 2017-2018, in %
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Valse prijzen en schenkingen
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Figuur 17: Aangiftes inzake cybercrime 2017-2018, bron: ISLP

Voorstel aanpak:
 Actieplan zonaal

3.1.2 Intrafamiliaal geweld binnen het koppel

Waarom hierop werken?
 Op nummer 3 in de argumentatiematrix
 Prioriteit in NVP
 Vermoeden dat van een aantal feiten geen aangifte wordt gedaan (groot dark number)
 Kan vaak gelinkt worden aan middelenmisbruik
Realisaties / Geleverde inspanningen:
 Het zorgteam behartigt deze dossiers (specialisatie).
Voorstel aanpak:
 Reguliere werking mits afstemmen met zorgteam en andere betrokken diensten.
 Bekijken proefprojecten Oostende (parntergeweld) en Gent (stalkingalarm).

80

3.1.3 Eigendomsdelicten
3.1.3.1 Inbraak in gebouwen (woningen, bedrijven, ….)
Waarom hierop werken?
 Op nummer 4 in de argumentatiematrix
 Prioriteit in NVP
 Historisch laag aantal
Realisatie / Geleverde inspanningen:
 Woninginbraken met 30% gedaald in 2018
 Inbraakpreventie met inzet van 16 vrijwilligers
 Diefstalpreventievoordrachten
 Diverse preventiestanden (1 dag niet bv, evenementen)
 Samenwerkingsverbanden tussen burger en politie (BIN, WhatsApp)
 (inter)zonale acties (FIPA, Highway,..)
 Doorgedreven onderzoek + stages in de recherche. We verwijzen naar bijlage 13 dat de
resultaten weergeeft van de recherche.
 ANPR reactief maar ook proactief
Voorstel aanpak:
 Actieplan zonaal

3.1.3.2 Diefstal aan/uit voertuig
Waarom hierop werken?
 Op nummer 7 in de argumentatiematrix
Realisatie / Geleverde inspanningen:
 Inbraken in voertuigen blijft dalen
 Preventie ‘diefstal uit voertuig’ door de vrijwilligers tijdens evenementen
Voorstel aanpak:
 Actieplan zonaal

3.1.3.3 Beschadiging auto
Waarom hierop werken?
 Op nummer 13 in de argumentatiematrix
 Stijgende evolutie bij ons terwijl de zones van dezelfde typologie een daling kennen.
Realisatie / Geleverde inspanningen: nihil
Voorstel aanpak:
 Actieplan lokaal
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3.1.3.4 Fietsdiefstal
Waarom hierop werken?
 Op nummer 11 in de argumentatiematrix
 Fietsdiefstallen stijgen sterk bij ons terwijl ze afnemen in de zones van dezelfde
categorie/typologie.
Realisatie / Geleverde inspanningen:
 Aanbod aan de onthalen van gratis fietsmarkering
 Stand fietsmarkering op evenementen e.d.
Voorstel aanpak:
 Actieplan lokaal

3.1.4 Drugs (bezit, gebruik en verkoop)
Waarom hierop werken?
 Op nummer 5 in de argumentatiematrix
 Prioriteit in NVP.
 De ligging van de zone nodigt uit tot oprichten van verdoken plantages. (toegevoegd op de
Zonale veiligheidsraad van 26 juni 2019). (Het verslag van de vergadering van de ZVR van 26
juni 2019 vindt u in bijlage 14).
Realisatie / Geleverde inspanningen:
 Sterke daling van feiten inzake drugs
 Recherche werkt er doorgedreven op. We verwijzen naar bijlage 13 dat de resultaten
weergeeft van de recherche.
Voorstel aanpak:
 Reguliere werking
 Opsporen van verdoken plantages via inzet helikopter met warmtecamera.

3.1.5 Verkeer
Waarom hierop werken?
 De helft van de medewerkers die hebben meegewerkt aan de interne bevraging geven aan
dat dit ‘verkeersveiligheid’ een prioriteit moet zijn. (zie figuur 4).
 Staat op nummer 1 in de top 10 in de veiligheidsmonitor (zie figuur 5) en de online bevraging
(zie figuur 2).
 26% van de gezinnen in de politiezone hebben minstens 1 minderjarig kind. Dit ligt boven het
West-Vlaams gemiddelde.
Wat zit onder de noemer ‘verkeer’:
 Snelheid en agressief rijgedrag
 Stilstaan en parkeren
 Alcohol en drugs
 Verkeersongevallen (met lichamelijk letsel en met vlucht, ook met fietsers scoort hoog). We
verwijzen hiervoor naar de fenomeenanalyse verkeersongevallen in 2018 in bijlage 10.
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o

o
o

o

Vluchtmisdrijf in het verkeer wordt ook niet consequent aangegeven (53% van de
respondenten die deelnamen aan de veiligheidsmonitor voor Het Houtsche
antwoordden geen aangifte te doen, zie figuur 8).
Figuur 18 geeft duidelijk weer dat praktisch de helft van de ongevallen in 2018,
ongevallen zijn met vluchtmisdrijf. We zien een gestage stijging vanaf 2016.
Figuur 18 toont eveneens aan dat de fietsongevallen gestaag stijgen doorheen de
jaren 2015 tem 2018. 20% van de ongevallen in 2018 zijn fietsongevallen, waarbij
minimum 1 fietser in betrokken is.
Van de 305 slachtoffers in verkeersongevallen in 2018, hebben er 52 de leeftijd van
65 of meer (17%). Van die 52 ‘oudere’ slachtoffers, zijn meer dan de helft (52%)
fietsers. Zie hiervoor figuur 19.
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Figuur 18: Evolutie VKO LL, VKO SS, VO vlucht en VO fiets, bron: fenomeenanalyse VKO’s 2018, o.b.v. ISLP
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vko LL in 2018, volgens hoedanigheid
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Figuur 19: VKO LL in 2018, volgens hoedanigheid en leeftijd, bron: fenomeenanalyse VKO’s 2018, o.b.v. ISLP

Realisatie / Geleverde inspanningen:
 Verkeerscel die inzet op acties:
o Interzonaal
o Specifieke acties:
 Gekoppeld aan campagnes (bv flitsmarathon, BOB,…)
 Controles verkeer algemeen (omvat 7-tal items zoals controle vrachtverbod,
alcohol, gsm,…)
Voorstel aanpak:
 Actieplan zonaal + mogelijke lokale actieplannen

3.1.6 Overlast
3.1.6.1 Netheid omgeving  sluikstorten & zwerfvuil
Waarom hierop werken?
 Op nummer 1 in de argumentatiematrix
 Verloedering trekt criminaliteit aan
 Prioriteit nummer 3 volgens de medewerkers
 Staat op nummer 2 in de veiligheidsmonitor
 Staat op de 3e plaats volgens de online bevraging
Realisatie / Geleverde inspanningen:
 Camera’s bij de glasbol
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Sluikstorten opgenomen in het Algemeen Politiereglement

Voorstel aanpak:
 Actieplan integraal (in samenwerking met de gemeenten)

3.1.6.2 Storend gedrag (bv hangjongeren) & vandalisme
Waarom hierop werken?
 Op nummer 2 in de argumentatiematrix
 Storend gedrag gaat vaak samen met de 3e prioriteit ‘vandalisme’.
 Aanwezigheid van verschillende sportcomplexen en recreatiedomeinen die hangjongeren
aantrekken.
Realisaties / geleverde inspanningen:
 MEGA-project in scholen
Voorstel aanpak:
 lokaal actieplan.

3.1.6.3 Openbare rust en orde
Waarom hierop werken?
 Lokaal veel vaststellingen
Realisatie / geleverde inspanningen:
 Reeds lokaal actieplan café Sint-Elooi opgemaakt
Voorstel aanpak:
 Lokaal actieplan herbekijken en bijsturen

3.1.7 Geen misdrijf
3.1.7.1 Verdwijning
Waarom hierop werken?
 Grote omvang  vergt veel capaciteit
Realisaties / geleverde inspanningen: nihil
Voorstel aanpak:
 Reguliere werking mits goeie afstemming met partners (instellingen - parket)
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3.2

Te weerhouden uit het beeld van optimale bedrijfsvoering

Volgende werkpunten worden weerhouden, gerangschikt volgens belangrijkheid:

1 Veilige schoolomgeving (oa. door meer aanwezigheid)
2 communicatie met de buurt/burger
3 blijven investeren in huidige communicatiekanalen
3 informatie over de werking / preventieaanbod van de politiezone
4 defecte / ontbrekende gedoofde straatverlichting
4 gebrek aan leiding/sturing of eenduidige richtlijnen / concreet beleid
verouderde sw/technologie / niet toegankelijk of staat niet op punt / wordt niet gebruikt of werkt
4 niet
4 onvoldoende kennis van bepaalde aspecten inzake het integriteitsbeleid
perceptie dat er te weinig instrumenten zijn van integriteitsbeleid, dat leidinggevenden minder
4 gestraft worden, en dat niet-integer gedrag niet adequaat wordt aangepakt
5 meer blauw op straat
5 te snelle verjonging / in-en uitstroom personeel
5 directe chef geeft niet het goede vb inzake integriteit
onvoldoende inzet voor het werk, traag/slordig werk leveren, uitsluitend interessant werk doen
5 en de andere zaken aan anderen overlaten
5 verspilling/vernieling organisatiemateriaal

In de argumentatietabel wordt een eerste aanzet gegeven wie/hoe dit kan aangepakt worden.
Voorstel om niet projectmatig te gaan werken, maar alles aan te pakken in de reguliere werking.
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4

Keuze van de strategische prioriteiten

Net zoals de gemeentebesturen maakt ook de politiezone een meerjarenplan 2020-2025 op, volgens
de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). De weerhouden doelstellingen worden
m.a.w. gekoppeld aan het nieuw personeelsplan (formatie) en het meerjaren-investerings- en
werkingsplan 2020-2025 (BBC).
Er zijn 3 beleidsdomeinen geformuleerd:
- Beleidsdomein 1: Algemene financiering
- Beleidsdomein 2: Beleid en optimale bedrijfsvoering
- Beleidsdomein 3: Zonaal veiligheidsplan
Dit document (het ZVP) behandelt voornamelijk het 3e beleidsdomein en een 2-tal prioriteiten uit het
2e beleidsdomein.
Volledigheidshalve volgen hier alle strategische doelstellingen, te beginnen met deze voor veiligheid
en leefbaarheid of beleidsdomein 3, gevolgd door deze voor optimale bedrijfsvoering of
beleidsdomein 2. Tenslotte vermelden we de strategische doelstelling geformuleerd inzake algemene
financiering, of beleidsdomein 1.

4.1

Strategische prioriteiten Veiligheid en leefbaarheid voor 2020 – 2025 =
beleidsdomein 3 BBC

Volgende prioriteiten ressorteren onder beleidsdomein 3 “Zonaal Veiligheidsplan”.

4.1.1 Strategische doelstelling 1: Bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid door in te
zetten op cybercrime, oplichting en eigendomsdelicten, via integrale aanpak
(raad geven, ontraden, reguleren, onderzoeken en nazorg)
Prioriteit 1: Cybercrime en oplichting
 Zonale aanpak







Motivering:
o Op nr 1 in de argumentatiematrix
o Prioriteit in NVP
o Stijgende evolutie
o Grote impact voor het slachtoffer
o Groot dark number
o De ‘senioren’ (20% van de totale bevolking) zijn een kwetsbare groep.
Strategische doelstelling:
“Bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid door in te zetten op cybercrime, oplichting en
eigendomsdelicten via integrale aanpak (raad geven, ontraden, reguleren, onderzoeken en
nazorg) “.
Operationele doelstelling:
“We willen de fenomenen cybercrime en oplichting beter beheersen en stabiliseren.”
Indicatoren:
o Aantal feiten, alsook de evolutie ervan
o Algemeen onveiligheidsgevoel in deze materie, bij de inwoners
o Bestede capaciteit aan de prioriteit
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Strategisch / tactisch meerjarenplan:
o Huidige werking bestendigen en uitbreiden:
 Preventie naar senioren(organisaties) en bedrijfsleiders, uitbreiden naar
andere doelgroepen?
 LCCU werd uitgebouwd maar: meer capaciteit/ruimte voorzien (1 FTE
voorzien – nu 2 INP’s met combinatie interventie-LCCU)
o Preventie naar de volledige doelgroep ‘senioren’  contact via ouderadviesraden in
de gemeentes
o Investeren in opleiding voor wijk en interventie
o INP plaats LCCU en HINP plaats ‘cybercrime/technologie’ voorzien op de formatie
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden:
o Capaciteit en financiële middelen
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4

Prioriteit 2: Terugdringen inbraken en diefstal aan/uit voertuigen op zonaal niveau
 Zonale aanpak









Motivering:
o Binnen top 10 in de argumentatiematrix
o Inbraak in gebouwen: prioriteit in NVP
o Historisch laag aantal
Strategische doelstelling:
“Bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid door in te zetten op cybercrime, oplichting en
eigendomsdelicten via integrale aanpak (raad geven, ontraden, reguleren, onderzoeken en
nazorg)”.
Operationele doelstelling:
“We willen de inbraken in gebouwen en de diefstallen aan/uit voertuigen niet verder laten
stijgen dan het gemiddelde van de voorbije 3 jaren”
Indicatoren:
o Aantal effectieve diefstallen en pogingen tot, per type, alsook de evolutie ervan
o Algemeen onveiligheidsgevoel in deze materie, bij de inwoners
o Bestede capaciteit (uren preventie) aan de prioriteit inbraken in gebouwen
o Aantal onderschepte daders
o Aantal opgehelderde inbraken
o Aantal uitgevoerde diefstalpreventiebezoeken
o Aantal preventievoordrachten
o Aantal behandelde vakantietoezichten
o Aantal herbezoeken
Strategisch / tactisch meerjarenplan:
o Huidige werking bestendigen
 Inbraakpreventie
 Diefstalpreventievoordrachten
 Diverse preventiestanden (1 dag niet bv, evenementen)
 (inter)zonale acties (FIPA, Highway,..)
 Doorgedreven onderzoek + stages in de recherche.
 ANPR reactief maar ook proactief
 Preventie ‘diefstal uit voertuigen’ tijdens evenementen
o Nog meer investeren in samenwerking (1 v/d krachtlijnen v/h beleid)
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 PZ Regio Tielt
 Burgers / bedrijven  update BIN en WhatsApp
o ANPR meer/beter inzetten (1 v/d krachtlijnen v/h beleid)
o Meer (lokale) acties voorzien in de weekends met inzet van interventie
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden:
o Capaciteit en financiële middelen
o partners
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4.

Prioriteit 3: Terugdringen fietsdiefstallen en beschadiging voertuigen op lokaal niveau
 Lokale aanpak












Motivering:
o Binnen top 15 van de argumentatiematrix
o Beide fenomenen kennen bij ons een stijgende evolutie terwijl de zones van dezelfde
typologie een daling kennen.
Strategische doelstelling:
“Bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid door in te zetten op cybercrime, oplichting en
eigendomsdelicten via integrale aanpak (raad geven, ontraden, reguleren, onderzoeken en
nazorg)”.
Operationele doelstelling:
“We willen de fietsdiefstallen en de beschadigingen aan voertuigen niet verder laten stijgen
dan het gemiddelde van de voorbije 3 jaren”
Indicatoren:
o Aantal effectieve diefstallen en feiten van beschadigingen van voertuigen, alsook
pogingen tot, per type, alsook de evolutie ervan
o Algemeen onveiligheidsgevoel in deze materie, bij de inwoners
o Bestede capaciteit aan de prioriteit
o Aantal onderschepte daders
o Aantal uitgevoerde fietsmarkeringen
o Aantal georganiseerde markeringen
Strategisch / tactisch meerjarenplan:
o Lokaliseren van de problematiek op buurtniveau
o Huidige werking bestendigen en oriënteren waar de problematiek zich bevindt:
 Aanbod aan de onthalen van gratis fietsmarkering
 Stand fietsmarkering op evenementen e.d.
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden:
o Capaciteit en financiële middelen
o partners
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4
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4.1.2 Strategische doelstelling 2: Leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten
Prioriteit 1: Preventief en repressief optreden tegen sluikstorten en zwerfvuil
 integrale aanpak










Motivering:
o Op nummer 1 in argumentatiematrix
o Verloedering trekt criminaliteit aan
Strategische doelstelling:
“Leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten”.
Operationele doestelling:
“We willen het sluikstorten met 20% doen afnemen, maar vooral voorkomen.”
Indicatoren:
o Aantal effectieve feiten, alsook de evolutie ervan
o Algemeen onveiligheidsgevoel in deze materie, bij de inwoners
o Bestede capaciteit aan de prioriteit
o Aantal onderschepte daders
Strategisch / tactisch meerjarenplan:
o Bestaande (samen)werking bestendigen en optimaliseren (1 v/d krachtlijnen v/h
beleid)
 Camera’s thv glasbol  beelden voor vaststelling naar de wijkinspecteur
(optimaliseren)
o Afstemmen met de betrokken diensten (gemeentebesturen)
o Vaststelling vereenvoudigen  ‘vereenvoudigd pv’
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden:
o Capaciteit en financiële middelen
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4

Prioriteit 2: Waken over openbare rust en orde en optreden tegen het storend gedrag en vandalisme
 Lokale aanpak








Motivering:
o Storend gedrag op nummer 2 in argumentatiematrix
o Storend gedrag gaat vaak samen met vandalisme (nummer 3 argumentatiematrix)
o Aanwezigheid van verschillende sportcomplexen en recreatiegebieden die
hangjongeren aantrekken.
Strategische doelstelling:
“Leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten”.
Operationele doelstelling:
“We willen het aantal vaststellingen van openbare rust en orde, evenals die van storend
gedrag en vandalisme met 20% doen afnemen”
Indicatoren:
o Aantal effectieve feiten, alsook de evolutie ervan
o Algemeen onveiligheidsgevoel in deze materie, bij de inwoners
o Bestede capaciteit aan de prioriteit
o Aantal hotspots ‘overlast’
Strategisch / tactisch meerjarenplan:
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Lokaliseren van de problematiek op buurtniveau
Bestaand lokaal actieplan inzake ‘overlast specifiek café’ herbekijken en bijsturen en
verderzetten
o Afstemmen met gemeentebestuur
o MEGA-project in scholen
o Wijkinspecteur meer op straat / in de buurt (1 van de krachtlijnen van het beleid)
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden:
o Capaciteit en financiële middelen
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4

4.1.3 Strategische doelstelling 3: Verhogen van de verkeersveiligheid
Prioriteit 1: Leveren van bijdrage in het beheersen van de verkeersonveiligheid
 Zonale aanpak








Motivering:
o Helft van de medewerkers die hebben deelgenomen aan interne bevraging geven
aan dat dit een prioriteit moet zijn.
o Op nummer 1 in de top 10 van de veiligheidsmonitor en online bevraging
o 26% van de gezinnen in het Houtsche zijn gezinnen met minstens 1 minderjarig kind
(boven West-Vlaams gemiddelde).
Strategische doelstelling:
“Verhogen van de verkeersveiligheid”.
Operationele doelstelling:
“We willen bijdragen tot het beheersen van de verkeersonveiligheid”
Indicatoren:
o Aantal verkeersongevallen, alsook de evolutie ervan
o Aantal doden, zwaar en licht gewonden
o Algemeen onveiligheidsgevoel in deze materie, bij de inwoners
o Aantal snelheidsovertredingen
o Evolutie van het aantal overtredingen inzake gordel, gsm, alcohol, drugs…
o Bestede capaciteit aan acties verkeer ed.
Strategisch / tactisch meerjarenplan:
o Huidige werking bestendigen:
 Verkeerscel die inzet op acties:
 Interzonaal
 Specifieke acties:
o Gekoppeld aan campagnes (bv flitsmarathon, BOB,…)
o Controles verkeer algemeen (omvat 7-tal items zoals
controle vrachtverbod, alcohol, gsm,…)
 Verhoogde aandacht voor:
 Snelheid en agressief rijgedrag
 Alcohol en drugs
 Verkeersongevallen met lichamelijk letsel, vlucht en
fietsongevallen
 Maximale inzet van camera’s/technologie (trajectcontrole,
vrachtwagensluis,…)
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Meer blauw op straat want iedere motard heeft eigen moto, ‘op maat’ (1 v/d
krachtlijnen v/h beleid)
o Interventie opleiden in verkeersmaterie en inzetten voor acties
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden:
o Capaciteit en financiële middelen
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4

Prioriteit 2: Aanpakken van het hinderlijk stilstaan en parkeren
 Lokale aanpak










Motivering:
o Nummer 2 in argumentatiematrix
Strategische doelstelling:
“Verhogen van de verkeersveiligheid”.
Operationele doelstelling:
“We willen bijdragen tot het beheersen van de problematiek van hinderlijk stilstaan en
parkeren”
Indicatoren:
o Algemeen onveiligheidsgevoel in deze materie, bij de inwoners
o Evolutie van het aantal overtredingen inzake hinderlijk parkeren
o Aantal uren controle
o Aantal keer gebruik mobiel informatiebord
Strategisch / tactisch meerjarenplan:
o Lokaliseren van de problematiek op buurtniveau
o Huidige werking bestendigen:
 3e aankondigingsbord aangekocht (nu voor elke gemeente 1, aangestuurd
vanuit de verkeerscel)  inzet optimaliseren
o Hangt veelal samen met wegeniswerken  beleid afstemmen m.b.t. afleveren en
controleren van vergunningen  PZ bekijkt aankoop van fleetlogging
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden:
o Capaciteit en financiële middelen
o partners
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4

4.1.4 Strategische doelstelling 4: Meer blauw op straat
In de argumentatiematrix is er naast veiligheidsproblemen ook een rubriek ‘optimale
bedrijfsvoering’. Dit hebben wij opgesplitst in 2 delen , nl. hoe de burger kijkt naar de organisatie
(perceptie externe werking) en hoe de medewerker kijkt naar de organisatie (interne werking). De
perceptie van de externe werking nemen we hier op onder de ‘strategische prioriteiten veiligheid en
leefbaarheid’.
Wat de perceptie van de burger betreft, is de prioriteit nummer 1 een veilige schoolomgeving en in
het algemeen meer blauw op straat. Dit is eigenlijk één van onze krachtlijnen van het beleid voor de
volgende 6 jaar.
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Naar aanpak stellen we voor dit op te nemen in de reguliere werking, omdat we zo snel kunnen
tegemoet komen aan de aandachtspunten.
Prioriteit 1: Intensiever inzetten van de wijkinspecteurs voor wijkgebonden aangelegenheden.









Motivering:
o Binnen top 5 in argumentatiematrix
Strategische doelstelling:
“Meer blauw op straat”.
Operationele doelstelling:
“We willen de wijkinspecteurs meer inzetten voor wijkgebonden aangelegenheden.”
Indicatoren / normen
o Aantal uren gepresteerd in wijkwerking (uren toezicht schoolomgevingen / uren detectie
en aanpak buurtproblemen)
o Perceptie burger
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden
o Meer uren voor wijkwerking aan wijkinspecteurs
o Voldoende capaciteit bij interventie om bepaalde taken zoals onthaal en overbrengingen
over te nemen van de wijk.
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4

4.1.5 Strategische doelstelling 5: Optimaliseren politiekerntaken, met name
interventie, wijkwerking, onthaal, recherche, verkeer en slachtofferzorg.
Prioriteit 1: Voldoende capaciteit en middelen voorzien om de politiekerntaken adequaat uit te
voeren.
Vanuit de informatiegaring voor het ZVP is hier geen input24.

4.2

Strategische prioriteiten Optimale bedrijfsvoering 2020 – 2025 = beleidsdomein
2 BBC

Punten 2 t.e.m. 4 (zie hoofdstuk 3.2) zijn aandachtspunten i.v.m communicatie, waarvoor
voornamelijk de directie informatiebeheer verantwoordelijk is. Het gaat om
informatie/samenwerking die al aangeboden wordt, maar waarvan de burger wil dat er een groter
aanbod komt:
 Communicatie / samenwerking met de buurt / burger
 Gebruik van huidige communicatiekanalen
 Informatie over de werking / preventieaanbod van de politiezone alsook zaken m.b.t.
technopreventie
Dit zijn punten die we voegen onder het beleidsdomein 2 “Beleid en optimale bedrijfsvoering.”, i.p.v.
onder beleidsdomein 3 “Zonaal Veiligheidsplan.”25

24
25

Voor de invulling en uitwerking van deze strategische doelstelling verwijzen we naar hoofdstuk 4.
Alle beleidsdoelstellingen: zie hoofdstuk 4
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4.2.1 Strategische doelstelling 1: Het beleid, het operationeel en administratief kader
werken nauw samen.
Prioriteit 1: Samenwerken van beleid en administratie vanuit een duidelijke beleidsvisie.
Vanuit de informatiegaring voor het ZVP is hier geen input26.

4.2.2 Strategische doelstelling 2: De politiezone wordt op een bedrijfseconomische
wijze effectief en efficiënt gerund
Prioriteit 1: Inzetten op communicatie en samenwerking om zoveel mogelijk doelgroepen te
bereiken.








Motivering:
o Binnen top 5 in argumentatiematrix
Strategische doelstelling:
“De politiezone wordt op een bedrijfseconomische wijze effectief en efficiënt gerund.”
Operationele doelstelling:
“Inzetten op communicatie en samenwerking om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken.”
Indicatoren / normen
o Ledenaantal samenwerkingsverbanden
o Aantal volgers sociale media / website
o Perceptie burger
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden
o capaciteit
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4

Prioriteit 2: Werken aan een stabiele ICT-infrastructuur die de basis vormt van de werking en de
dienstverlening.
Vanuit de informatiegaring voor het ZVP is hier geen input27.
Prioriteit 3: Veilig en kwaliteitsvol beheren van informatie/data om effectief en efficiënt te kunnen
werken.
Vanuit de informatiegaring voor het ZVP is hier geen input28.
Prioriteit 4: Verder evolueren naar een flexibele en wendbare organisatie met aandacht voor de
medewerker als persoon, teamlid, ambassadeur van de organisatie.
Hieronder is een tactische doelstelling geformuleerd, o.b.v. de informatiegaring voor het ZVP. Zo zijn
n.a.v. een integriteitsonderzoek door KU Leuven in 2017, een aantal aandachtspunten geformuleerd
door de medewerkers, die we hier kaderen onder de prioriteit ‘Optimaliseren van het
integriteitsbeleid’. Dit gaat om leading by example, onvoldoende kennis van het integriteitsbeleid,
verspilling/vernieling van organisatiemateriaal.

26

Voor de invulling en uitwerking van deze strategische doelstelling verwijzen we naar hoofdstuk 4.
idem
28
idem
27
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Motivering:
o Binnen top 5 in argumentatiematrix
Strategische doelstelling:
“De politiezone wordt op een bedrijfseconomische wijze effectief en efficiënt gerund.”
Operationele doelstelling:
“Verder evolueren naar een flexibele en wendbare organisatie met aandacht voor de
medewerker als persoon, teamlid, ambassadeur van de organisatie”.
Tactische doelstelling:
“We willen het integriteitsbeleid in de zone optimaliseren.”
Indicatoren / normen
o Aantal klachten / felicitaties
o Tevredenheid medewerkers
o Aantal richtlijnen m.b.t integriteitsbeleid
o Aantal schadedossiers
o Aantal sessies toelichting/feedback tijdens trimestriële vorming.
Kritieke succesfactoren en randvoorwaarden
o Vorming
Financieel meerjarenplan
o Zie hoofdstuk 4

Een andere tactische doelstelling binnen deze prioriteit vindt grotendeels zijn oorsprong in het
informatiegaring voor het ZVP: ‘We investeren in opleiding ter verbetering van de kwaliteit (oa.
inzake cybercrime) en diversiteit (oa. verkeer voor interventie-inspecteurs) van het werk met
ruimte voor een optimaal VTO-beleid.’
Voor Verdere invulling van deze en andere prioriteiten verwijzen we naar hoofdstuk 4.

4.3 Strategische prioriteiten algemene financiering = beleidsdomein 1 BBC
4.3.1 Strategische doelstelling 1: De politiezone is een goed uitgeruste, slagkrachtige
organisatie binnen de budgettaire mogelijkheden.
Prioriteit 1: Correct beheren van de financieringsbronnen.
Vanuit de informatiegaring voor het ZVP is hier geen input29.

4.4

Motivering van niet weerhouden fenomenen

4.4.1 Algemeen
De politiezone staat ten dienste van de lokale gemeenschap. Het is dan ook logisch dat die lokale
gemeenschap zelf grotendeels de thema’s bepaalt waaraan de politie werkt.
29

idem
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Het ZVP vertrekt m.a.w. vanuit die lokale prioriteiten en waar mogelijk wordt het plan afgestemd op
de federale krachtlijnen.
Problemen die momenteel niet voorkomen in de zone, worden ook niet prioritair aanpakt. Daar het
een wendbaar ZVP is, spelen we wel in op de criminaliteit die zich voordoet.

4.4.2 Niet weerhouden fenomenen uit het NVP 2016-2019
Prioritaire fenomenen:


Terrorisme, extremisme en radicalisme:
o Tot op heden geen concrete aanwijzingen dat er zich binnen de politiezone personen
of organisaties bevinden die terroristische activiteiten (zouden kunnen) ontplooien.
o We nemen deel aan de LTF (Local Task Force) om individuen en groepen vroegtijdig
te identificeren.
o Ter beveiliging van evenementen worden specifieke maatregelen voorgesteld en
vastgelegd.



Mensenhandel en mensensmokkel:
o De frequentie van vaststellingen verantwoordt geen prioritaire benadering.
o Binnen de recherche wordt dit opgevolgd.



Sociale en fiscale fraude
o Binnen de recherche wordt dit opgevolgd en wordt er ook samengewerkt met de
sociale inspectiediensten.
o In de reguliere werking, met name bij de woonstcontroles moet men steeds oog
hebben voor mogelijke sociale of fiscale fraude.



Afvalfraude
o Geen georganiseerde vormen van dit type criminaliteit.
o Binnen de Cel Omgeving wordt dit opgevolgd.
o Kleinere zaken kunnen afgehandeld worden via de GAS-wetgeving.



Dierenwelzijn
o Binnen de Cel Omgeving wordt dit opgevolgd en gecoördineerd.



Overlast, genegotieerd beheer en illegale transmigratie
o In samenhang met de preventieve aanpak van terreurdreiging wordt bijzondere
aandacht besteed aan evenementenbeheer en rampenplanning.
o De hoofdinspecteurs van de lokale afdelingen voeden en volgen BEPAD (databank
bestuurlijke politie) op.

Transversale thema’s:


Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling, als essentieel onderdeel van de integrale
aanpak van georganiseerde misdaad.
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o

o

o

Herwaardering van de wijkwerking (ontplooien nabijheidspolitie en de daarmee
gepaard gaande informatiecyclus) is een belangrijk aandachtspunt, en 1 van de
krachtlijnen van het nieuwe ZVP.
Overleg en samenwerkingsverbanden met andere diensten met specifieke
bevoegdheden (Sociale inspectiediensten, inspectiediensten Ruimtelijke ordening en
milieu,…).
Aanpak van zaken via de GAS-wetgeving.



Identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude
o Maakt deel uit van de reguliere werking, in het bijzonder van de functionaliteit
wijkwerking.



Buitgericht aanpak
o De recherche voert doorgedreven onderzoek en maakt maximaal gebruik van nieuwe
opsporingsmethoden om de pakkans te verhogen.



Internationale samenwerking tegen de veiligheidsfenomenen op bestuurlijk en strafrechtelijk
vlak



Recherchemanagement
o De recherche gaat van start met het programma GES (=beheer van onderzoeken)



Drugs
o Recherche werkt er doorgedreven op
o Sterke daling van het aantal feiten



Intra familiaal geweld
o Zorgteam werkt er doorgedreven op
o Proefproject in Oostende en Gent valt te bekijken

4.4.3 Geen misdrijf
Binnen de categorie ‘geen misdrijf’ in de argumentatiematrix staat het topic ‘verdwijningen’ als 1e
prioriteit aangeduid.
De aanpak van verdwijningen vergt veel capaciteit.
We stellen voor dit niet projectmatig aan te pakken, maar op te nemen in de reguliere werking.
Momenteel is regelmatig overleg met partners (Sint-Amandus, De Zande). Dit moet verder gezet
worden met oog op:
 Wat kan structureel beter
 Specifieke probleemgevallen
De aanpak is moeilijk want er is een evolutie aan de gang van residentiële naar ambulante
behandeling van patiënten.
Wel is het zo dat de instellingen zelf een eerste inschatting maken of het al dan niet om een
onrustwekkende verdwijning gaat.
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Hoofdstuk 4: Beleid en beheer
1

Aanpak van de strategische prioriteiten: van actieplan naar wendbare
beleidsvoering

1.1

Het beleidsopvolgingsteam

Vanaf de start van het ZVP, gaan we ook van start met de actieplannen. Voorafgaand is afgesproken
dat de actieplannen verdeeld worden over enkele hoofdinspecteurs-daco’s, die aangeduid worden
als projectleider. Lokale actieplannen worden opgevolgd en gecoördineerd door de
hoofdinspecteurs-wijk of een hoofdinspecteur met specialisatie bv. verkeer of recherche.
Bedoeling is dat de projectleider zijn/haar ‘team’ samenstelt en de nodige overlegmomenten inlast.
Maandelijkse rapportage is voorzien in een operationeel overleg, waar het beleidsteam deel van
uitmaakt en alle hoofdinspecteurs.
We kunnen stellen dat dit ‘operationeel overleg HINP’s - BT’ ook ons beleidsopvolgingsteam is.

1.2

Monitoring van de beleidsuitvoering

Elke projectleider is verantwoordelijk voor zijn/haar project.
Bij de opstart van de actieplannen wordt de methodiek toegelicht van het ‘resultaat gericht
actieplannen opstellen’30.
Bij de opmaak van hun actieplan worden de projectleiders procesmatig bijgestaan door de
procesbegeleider, adviseur Lien Vermeersch, directeur informatiebeheer:



Iedere strategische doelstelling valt uiteen in één of meer operationele doelstellingen,
waarvoor telkens een ‘actieplan’ wordt opgemaakt (toch wat beleidsdomein 3 betreft).
In ieder actieplan worden er aantal relevante ‘tactische doelstellingen’ geformuleerd teneinde
de strategische doelstelling te realiseren.

De voorbereiding van de beleidsopvolgingsteams gebeurt door de directie informatiebeheer, die
zorgt voor het nodige cijfer – en kaartmateriaal.
De projectleider staat in voor de opvolging, bijsturing en de verantwoording van zijn actieplan.

30

Resultaatgerichte actieplannen opstellen – Dirk Van Aerschtot – Uitgeverij Maklu, Antwerpen, 2004
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Maandelijks worden de actieplannen geëvalueerd. Er kunnen operationele doelstellingen gewijzigd,
toegevoegd of verwijderd worden. Indien er zich nieuwe fenomenen voordoen die passen in het kader
van de geformuleerde strategische doelstellingen kan hier op ingespeeld worden.

1.3

Tool voor opvolging en rapportering van de beleidsvoering

Om de beleidsvoering te volgen van het 3e beleidsdomein “Zonaal Veiligheidsplan”, maken we
gebruik van een digitale tool31 waarbij we per prioriteit, of operationele doelstelling, vertrekken van
een probleemstelling, waarvoor we tactische doelstellingen formuleren en per doelstelling
verschillende maatregelen bepalen in een ‘meetplan’. Waarbij we elke maatregel gaan uitspitten in
verschillende stappen in een ‘stappenplan’.

2

Beheer van mensen en middelen

2.1

Beheer van de personeelscapaciteit

We vertrekken vanuit de doelstellingenboom van de BBC en proberen zo in kaart te brengen waar de
beschikbare capaciteit naartoe gaat:
o Naar de strategische prioriteiten
o Basisfunctionaliteiten
o Andere (bijstand leveren ed.)
Als tool gebruiken we ‘galop’32
In bijlage 15 vindt u de doelstellingenboom voor de BBC33.

2.2

Beheer van de financiële middelen

2.2.1 Investeringen en werkingskosten
Recent werd er 1,8 mio euro geïnvesteerd in de uitbreiding van het veiligheidsgebouw. Zo werden
meteen twee verbeterpunten34 aangepakt:
1. Uitbreiding van de kleedkamers
2. Uitbreiding van de refter.
Tevens kreeg de gerechtelijke afdeling een apart verdiep waarbovenop geïnvesteerd werd in ruimte
en middelen voor een TAP-kamer en LCCU-lokalen. Het is de bedoeling hierin ook in de toekomst nog
bijkomende middelen te investeren.
31

Ontvangen van PZ Aalst in 2012, en geactualiseerd
Programma voor dienstplanning
33
Opgelet: de terminologie in de BBC komt niet overeen met de terminologie in het ZVP. In de BBC
spreken we i.p.v. over ‘strategische doelstellingen’ over ‘beleidsdoelstellingen’. En wat in het ZVP
‘operationele doelstellingen’ heet, zijn in de BBC ‘actieplannen’ die vervolgens aangepakt worden met
‘acties’ of in het ZVP ‘tactische doelstellingen’. Actiepunten of processen zijn op niveau BBC niet
opgenomen.
34
Verbeterpunt ‘welzijn op het werk’ ZVP 2014-2019
32
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Ook werden er bijkomende vergaderruimtes voorzien en lokalen voor de vakman en het
onderhoudspersoneel. Zo kunnen ook al dan niet schadelijke producten veilig worden weggeborgen.
Ondertussen werd gestart met een bijkomend investeringsproject, nl. het herinrichten van de
bestaande benedenverdieping tot een ruimte met 4 verhoorlokalen en 2 tapkamers, waarvan 1
uitvoerig uitgerust voor gespecialiseerd verhoor voor minderjarigen. Deze werken zijn op heden in
uitvoering.
In de toekomst is het de bedoeling verder te investeren in de camera-werking, het ANPR-verhaal, en
de LCCU-werking. Zo onderzoeken we momenteel de implementatie van ANPR en fleetlogging op de
huidige interventievoertuigen.
Ook werkt de directie informatiebeheer continu verder op het uitrollen van meer geïnformatiseerde
processen op het terrein.
Het gemeentebestuur van Zedelgem heeft tevens een dossier opgestart betreffende de huisvesting
van de lokale afdeling Zedelgem en ook in de gemeente Beernem zijn er plannen om de
onthaalwerking te integreren in het gemeentehuis. Voor beide projecten wordt de financiering eigen
aan de politie gedragen door de politiezone en het overige deel door de gemeente.
De processen op de gewone dienst van de logistiek verlopen vlot: de zone beschikt over voldoende
en recent materiaal om alle personeelsleden een optimale ondersteuning te bieden en wil ook op dit
elan verder werken.
Zo is er recent een werkgroep opgestart om de aankopen inzake kledij, die via de federale
raamcontracten zeer stroef verlopen, op een betere manier te kunnen organiseren.
Tevens zal de centralisatie van de interventiewerking een aantal logistieke aankopen noodzaken en
wordt daarnaast ook voorzien in het uitrusten en opfrissen van een huidig lokaal voor de dacowerking.
De meerjarenplanning werd reeds uitgewerkt. Volgende zaken zijn er in opgenomen:





Implementatie informaticabeheer op het terrein
Finalisering project verhoorlokalen
Finalisering project centralisatie
Optimalisering aankopen kledij

2.2.2 Tool voor opvolging financiële middelen
De financiële planning zal bijgehouden worden via een nieuw boekhoudpakket BBC, waarbij naast het
financiële luik ook het strategische luik aan bod komt.
Simpel voorgesteld als volgt, hier niet volgens de BBC notatie, zie voetnoot 3335:

35

De tactische doelstellingen in beleidsdomein 3 zullen nog aangevuld en/of aangepast worden.
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Prioriteiten

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Beleidsdomein 1: Algemene financiering
Strategische doelstelling 1: De politiezone is een goed uitgeruste, slagkrachtige
organisatie binnen de budgettaire mogelijkheden
1. Correct beheren van de financieringsbronnen
Operationele doelstelling 2025 We willen onze financieringsbronnen correct beheren.

Tactische doelstellingen

1. De federale werkingstoelagen worden correct en volgens de
onderrichtingen ingeschreven
2. De gemeentelijke dotatie stijgt jaarlijks met 3% met
eventuele correctie op basis van resultaat jaarrekening
3. De beschikbare financiële middelen worden volgens de
marktmogelijkheden tijdelijk belegd

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen

Beleidsdomein 2: Beleid en optimale bedrijfsvoering
Strategische doelstelling 1: Het beleid, het operationeel en administratief kader werken
nauw samen
1. Samenwerken van beleid en administratie vanuit een duidelijke beleidsvisie
Beleid en administratie moet samenwerken vanuit een
Operationele doelstelling 2025 duidelijke beleidsvisie.
1. Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis van de
Tactische doelstellingen
samenwerking.

2. De vergaderingen wordt professioneel georganiseerd en de
nodige informatie wordt digitaal en op een gebruiksvriendelijke
manier ter beschikking van de beleidsmensen gesteld.
prestaties (u)
werkingskosten
investeringen

Strategishe doelstelling 2: De politiezone wordt op een bedrijfseconomische wijze
effectief en efficiënt gerund
1. Inzetten op communicatie en samenwerking om zonveel mogelijk doelgroepen te bereiken
We willen blijven inzetten op communicatie en samenwerking
Operationele doelstelling 2025 op zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken.
1. Huidige samenwerkingsverbanden worden behouden,
Tactische doelstellingen
geoptimaliseerd en waar mogelijk uitgebreid.
2. Bestaande sociale mediakanalen worden verder dagelijks
gevoed en indien mogelijk uitgebreid.
prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
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2. Werken aan een stabiele ICT-infrastructuur die de basis vormt van de werking en de dienstverlening
Operationele doelstelling 2025

Werken aan een stabiele ICT-infrastructuur die de basis
vormt van de werking en de dienstverlening.

Tactische doelstellingen

1. We creëren een stabiele, snelle en veilige ICT
infrastructuur, waarbij maximaal gevirtualiseerd wordt
2. Via digitale toepassingen verhogen we de
dienstverlening en snoeien in de papierberg.
3. De combi’s worden omgebouwd tot mobiele kantoren
waarbij van A tot Z alles afgewerkt kan worden in de
combi’s.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
3. Veilig en kwaliteitsvol beheren van informatie/data om effectief en efficiënt te kunnen werken
Operationele doelstelling 2025
Tactische doelstellingen

We willen onze informatie/data veilig en kwaliteitsvol
beheren om efficiënt en effectief te kunnen werken.
1. We werken samen met een externe firma aangesteld
voor informatieveiligheid.
2. We verrichten de nodige taken i.h.k.v.
informatieveiligheid, gestuurd door/onder toezicht van de
aangestelde firma.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
4. Verder evolueren naar een flexibele en wendbare organisatie met aandacht voor de medewerker als persoon,
teamlid, ambassadeur van de organisatie
We willen evolueren naar een flexibele en wendbare
organisatie met aandacht voor de medewerker als
Operationele doelstelling 2025
persoon, teamlid, ambassadeur van de organisatie.

Tactische doelstellingen

1. We investeren in opleiding ter verbetering van de
kwaliteit (oa. inzake cybercrime) en diversiteit (oa. verkeer
voor interventie-inspecteurs) van het werk met ruimte
voor een optimaal VTO-beleid.

2. We optimaliseren het integriteitsbeleid

3. We integreren een personeelsbeleid met zorg voor onze
medewerkers (interne zorg, work-life balance)
4. We voorzien een kader van administratief en technisch
personeel dat een efficiënte ondersteuning aan het
operationele kader biedt.
prestaties (u)
werkingskosten
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investeringen
5. Kwaliteitsvol onderhouden van de ter beschikking gestelde gebouwen
We willen de ons ter beschikking gestelde gebouwen
Operationele doelstelling 2025
kwaliteitsvol onderhouden.
Tactische doelstellingen

1. We voorzien in ankerpunten om het zorgvuldig
onderhouden van onze gebouwen op te volgen.
2. We hebben continue zorg voor de staat van onze
gebouwen.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
6. Uitwerken van een duurzaam aankoopbeleid met respect voor de wetgeving op de overheidsopdrachten
We willen een duurzaam aankoopbeleid uitwerken met
strategische doelstelling 2025
respect voro de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Tactische doelstellingen

1. We voorzien in een eenduidige interne werking volgens
interne procedures conform de regelgeving ter zake.
2. Er is aandacht voor de SDG’s doorheen de werking van
de organisatie en in het aankoopbeleid.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen

Beleidsdomein 3: Zonaal Veiligheidsplan
Strategische doelstelling 1: Bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid door in te zetten
op cybercrime, oplichting en eigendomsdelicten via integrale aanpak (raad geven,
ontraden, reguleren, onderzoeken en nazorg)
1. cybercrime en oplichting

Operationele doelstelling 2025

We willen de fenomenen cybercrime en oplichting beter
beheersen en stabiliseren.

Tactische doelstellingen

1. We behouden en optimaliseren de huidige werking van
preventie en onderzoek (preventie senioren en uitbouw
LCCU).
2. We investeren in opleiding voor wijk en interventie, ter
verbetering van de kwaliteit van vaststellingen
computercriminaliteit.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
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2. Terugdringen inbraken en diefstal aan/uit voertuigen op zonaal niveau

Operationele doelstelling 2025

Tactische doelstellingen

We willen de inbraken in gebouwen en de diefstallen
aan/uit voertuigen niet verder laten stijgen dan het
gemiddelde van de voorbije 3 jaren.
1. We behouden en optimaliseren de huidige werking
(preventie-initiatieven, acties, doorgedreven onderzoek,
ANPR-gebruik, samenwerkingsverbanden).
2. We werken nauw samen met andere
politiezones/diensten.
3. We doen herbezoeken.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
3. Terugdringen fietsdiefstallen en beschadiging voertuigen op lokaal niveau

Operationele doelstelling 2025
Tactische doelstellingen

We willen de fietsdiefstallen en de beschadigingen aan
voertuigen niet verder laten stijgen dan het gemiddelde van
de voorbije 3 jaren.
1. We lokaliseren de problematiek op buurtniveau.
2. We behouden en optimaliseren de huidige preventieactiviteiten en waar mogelijk breiden we die uit.
3. We voeren verder onderzoek.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen

Strategische doelstelling 2: Leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten
1. Preventief en repressief optreden tegen sluikstorten en zwerfvuil
Operationele doelstelling 2025

Tactische doelstellingen

We willen het sluikstorten met 20% doen afnemen, maar
vooral voorkomen.
1. We behouden, optimaliseren de bestaande
(samen)werking (camera’s t.h.v. de glasbol), en kijken voor
nieuwe initiatieven.
2.We werken aan een vereenvoudiging van vaststellingen.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
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2. Waken over openbare rust en orde en optreden tegen het storend gedrag en vandalisme

Operationele doelstelling 2025
Tactische doelstellingen

We willen het aantal vaststellingen van openbare rust en
orde, evenals het storend gedrag en vandalisme met 20%
doen afnemen.
1. We lokaliseren de problematiek op buurtniveau.
2. We behouden, optimaliseren de huidige werking
(bestaand lokaal actieplan), en kijken voor nieuwe
initiatieven.
3. We stemmen af met partners.

4. Meer wijkinspecteurs zullen fysiek aanwezig zijn in hun
wijk
prestaties (u)
werkingskosten
investeringen

Strategische doelstelling 3: Verhogen van de verkeersveiligheid
1. Leveren van bijdrage in het beheersen van de verkeersonveiligheid
Operationele doelstelling 2025

We willen bijdragen tot het beheersen van de
verkeersonveiligheid.

Tactische doelstellingen

1. We behouden en optimaliseren de huidige werking
(acties, verhoogde aandacht voor snelheid, alcohol/drugs).
2. We investeren in verkeersopleiding van interventieinspecteurs en zetten hen in voor (verkeers)acties.
3. We treden regulerend op, waar mogelijk met inzet van
technologie (vrachtwagensluis, trajectcontroles,…).

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
2. Aanpakken van het hinderlijk stilstaan en parkeren
Operationele doelstelling 2025

Tactische doelstellingen

We willen bijdragen tot het beheersen van de
problematiek van hinderlijk stilstaan en parkeren.
1. We behouden, optimaliseren de huidige preventiewerking (plaatsen aankondigingsborden) en kijken voor
nieuwe initiatieven.
2. Waar nodig treden we regulerend op.
3. Samen met de gemeenten stemmen we een beleid af
m.b.t. afleveren en controleren van vergunningen.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
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Strategische doelstelling 4: Meer blauw op straat
1. Intensiever inzetten van de wijkinspecteurs voor wijkgebonden aangelegenheden
Operationele doelstelling 2025

We willen de wijkinspecteurs meer inzetten voor
wijkgebonden aangelegenheden

Tactische doelstellingen

1. We zetten maximaal wijkinspecteurs in
scholen(omgevingen).
2. Meer wijkinspecteurs zullen fysiek aanwezig zijn in hun
wijk

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen

Strategische doelstelling 5: Optimaliseren politiekerntaken, met name interventie,
wijkwerking, onthaal, recherche, verkeer en slachtofferzorg.
1. Optimaliseren politiekerntaken

Operationele doelstelling 2025

Voldoende capaciteit en middelen voorzien om de
politiekerntaken adequaat uit te voeren.

Tactische doelstellingen

1. We streven naar een volledige bestaffing van het
operationele kader.
2. De nodige werkingsmiddelen worden voorzien om de
politiekerntaken naast de prioriteiten van het Zonale
Veiligheidsplan adequaat uit te voeren.

prestaties (u)
werkingskosten
investeringen
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3

Beleid en beheer: jaaroverzicht

Op basis van alle gegevens die worden bijgehouden en gemonitord zoals gepland in hoofdstuk 4, kan
jaarlijks een overzicht gegeven worden van de beleids- en bedrijfsvoering.
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Goedkeuring
Te Oostkamp, 26 juni 2019.
De burgemeester voorzitter ZVR, de Procureur de Konings en de burgemeesters, lid van het
politiecollege keuren onderhavig ZVP goed.

De andere leden van de ZVR onderschrijven deze goedkeuring:
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