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POLITIEZONE REGIO TIELT 

ZITTING VAN DE POLITIERAAD 

OP WOENSDAG 19 DECEMBER 2018 - VERSLAG 

Aanwezig: Els De Rammelaere, burgemeester-voorzitter, Karlos Callens, Ria Beeusaert-Pattyn, Ivan Delaere 
Greet De Roo, Hendrik Verkest, burgemeesters; 
Terry Callens, Mario Devroe, Véronique Vandekerckhove, Guido Vanwalleghem, Johan Vandenbussche, 
Rik Vierstraete, Mieke Serry, Linda Vanmaele, William Coppens, Simon Bekaert (vanaf punt 2), 
Vincent Byttebier, Marie-Rose Tack, Johny Van Hollebeke, Hedwig Verdoodt, Patrick Wauters, Fabienne 
Allaert, Jens Danneels, Stijn Van Maele, Brecht Warnez, leden; 
Claude Vandepitte, korpschef; 
Günther Vandenabeele, secretaris. 

De voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

OPENBARE ZITTING 

1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 24 oktober 2018 

De politieraad, 

Verleent goedkeuring aan de notulen van de zitting van 24 oktober 2018. 

2 Vaststellen aantal leden nieuwe politieraad 

De politieraad, 

Gelet op artikel 12 en artikel 13 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

Gelet op de bevolkingscijfers Vlaams Gewest op 1 januari 2018, zoals gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 19 februari 2018 door de Vlaamse Overheid, Kanselarij en Bestuur; 

Overwegende dat de lokale politie in de meergemeentezone wordt bestuurd door een politieraad 
bestaande uit: 
- 13 leden in een meergemeentezone die de 15 000 inwoners niet overschrijdt; 
- 15 leden voor een bevolking van 15 001 tot 25 000 inwoners; 
- 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50 000 inwoners; 
- 19 leden voor een bevolking van 50 001 tot 80 000 inwoners; 
- 21 leden voor een bevolking van 80 001 tot 100 000 inwoners; 
- 23 leden voor een bevolking van 100 001 tot 150 000 inwoners; 
- 25 leden voor een bevolking van meer dan 150 000 inwoners; 

Overwegende dat de politieraad evenredig wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de 
verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke 
bevolkingscijfers; 

Overwegende dat voor het bepalen en het verdelen van het aantal leden de bevolkingscijfers in 
aanmerking worden genomen die als basis hebben gediend voor het bepalen van de samenstelling van de 
verschillende gemeenteraden in de overeenkomstige meergemeentezone; 

Overwegende dat elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad; 

Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone van 
rechtswege lid zijn van de politieraad en niet worden meegerekend in het aantal leden; 

Overwegende dat deze berekening leidt tot het volgende resultaat: 

Gemeente Inwoners 

gemeente 

1/1/2018 

Raadsleden 

gemeente 

1/1/2019 

Aantal leden 

politieraad (excl. 

burgemeesters) 

Quotiënt 

inwoners 

gemeente/ 

politiezone 

Raadsleden 
gemeente in 

politiezone (na 
afronding) 

Ardooie 8988 19 19 2,64623299 3 
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Lichtervelde 8791 19 2.58823256 3 

Pittem 6749 17 1.98703009 2 

Ruiselede 5385 17 1.58544333 1 

Tielt 20392 27 6.00378095 6 

Wingene 14229 23 4.18928007 4 

 64534   19 

Overwegende dat het aantal leden dat iedere gemeenteraad telt in de politieraad, wordt vastgesteld door 
de uittredende politieraad. 

BESLUIT: 

Art 01 Wat politiezone Regio Tielt betreft, zal de verdeling per gemeente van het aantal 
vertegenwoordigers in de politieraad van de politiezone Regio Tielt voor de periode 2019-2014 
als volgt zijn: 

Gemeente Raadsleden gemeente in 

politiezone (na afronding) 

Ardooie 3 

Lichtervelde 3 

Pittem 2 

Ruiselede 1 

Tielt 6 

Wingene 4 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentebesturen van de 
gemeenten deel uitmakend van de politiezone met het oog op de verkiezing van de 
politieraadsleden. 

3 Vaststellen begroting 2019 

De begroting 2019 wordt door de bijzondere rekenplichtige voorgesteld aan de hand van een presentatie. 

Raadslid Hedwig Verdoodt vraagt of de module voor woonstnazichten gebruikt wordt voor vaststelling van 
domiciliëring in samenwerking met de gemeenten. 

De korpschef antwoordt dat dit inderdaad een geïntegreerde toepassing betreft die gebruikt zal worden in 
samenwerking met de gemeenten. 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op 
2 niveaus (WGP), vnl. artikelen 26, 33-34ter en 65-88 m.b.t. de opmaak van een begroting voor de 
politiezone; 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet titels V en VI via artikel 33 en 34 WGP; 

Gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC); 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening 
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politie; 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 2013 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van 
de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of 
meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes 
inzake de tenlasteneming door de gemeente of de meergemeentepolitiezones van de huurkosten; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 met betrekking tot het 
administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 57 van 22 november 2018 betreffende de onderrichtingen voor 
het opstellen van de politiebegroting 2019 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op het advies van de financiële commissie i.v.m. de begroting 2019 van 12 oktober 2018; 

Gelet op de voorgelegde ontwerpbegroting 2019 die door de bijzondere rekenplichtige toegelicht werd; 
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Overwegende dat het huidige meerjarenplan niet aangepast werd en er in 2019 een nieuw meerjarenplan 
wordt opgemaakt voor de periode 2020-2025; 

Overwegende dat de jaarlijkse stijging van de gemeentelijke bijdrage met 2% werd geschrapt met de 
begrotingswijziging 2018 en het bedrag voor 2019 hetzelfde is als dat na de begrotingswijziging 2018 
gezien de bijzondere rekenplichtige van mening is dat dit voldoende moet zijn om de werking te 
continueren in 2019; 

Overwegende dat de stijging van de personeelskost moet genuanceerd worden gezien het stelsel  
non-activiteit voorafgaand aan de pensionering door het federale niveau grotendeels wordt terugbetaald, 
er tijdelijk 1 commissaris in bovental is opgenomen waarbij er loonmassa beschikbaar is door een groot 
gebrek aan middenkaders en het feit dat de gedetacheerden ook integraal wordt terugbetaald; 

BESLIST éénparig: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan de politiebegroting dienstjaar 2019 met verslag en biedende als volgt: 

GEWONE DIENST (in euro) 

Uitgaven: 

Eigen dienstjaar: 11 088 295,00 
Vorige dienstjaren 0,00 
Overboekingen: 1 715 000,00 
 12 803 295,00 
Ontvangsten: 

Eigen dienstjaar: 10 107 289,98 
Vorige dienstjaren: 0,00 
Overboekingen:   0,00 
 10 107 289,98 

Geraamd resultaat van het dienstjaar: -2 696 005,02 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: 3 310 808,20 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat: 614 803,18 

De dotaties van de gemeentebesturen werden als volgt begroot: 

Gemeente Ardooie:  590 000,00 
Gemeente Lichtervelde: 501 600,00 
Gemeente Pittem: 371 200,00 
Gemeente Ruiselede: 293 600,00 
Stad Tielt: 1 494 400,00 
Gemeente Wingene: 749 200,00 

BUITENGEWONE DIENST (in euro) 

Uitgaven: 

Eigen dienstjaar:       1 715 000,00 

Ontvangsten: 

Overboekingen:       1 715 000,00           

Geraamd resultaat van het dienstjaar: 0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: 0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat: 0,00 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt samen met de begroting met verslag overgemaakt 
aan de gouverneur met het oog op het uitoefenen van het bijzonder toezicht, aan de minister 
van Veiligheid en Binnenlandse Zaken ter kennisgeving en aan de bijzondere rekenplichtige, 
de korpschef en de schepencolleges van de participerende gemeentebesturen. 

4 Kennisgeving goedkeuring afwijking formatienorm 

De politieraad, 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 26 september 2018 om tijdelijk af te wijken van de formatienorm van 
het middenkader, meer bepaald door het aantal inspecteurs tijdelijk te vermeerderen met twee 
equivalenten waarbij een beroep wordt gedaan op artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 2001 
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betreffende de vaststelling van de formatienormen waarin bepaald wordt dat de raad mag afwijken van de 
vastgestelde formatienormen wanneer uitzonderlijke en tijdelijke omstandigheden dat vereisen; 

Overwegende dat de afwijking niet meer dan 3 procent mag bedragen en voor ten hoogste twee jaar geldt; 

Gelet op de beslissing van de gouverneur in het kader van het specifiek bijzonder toezicht waarbij er geen 
bezwaar is tegen de tenuitvoerlegging van voormelde beslissing op voorwaarde dat de duur van de 
afwijking, zijnde ten hoogste twee jaar, wordt gerespecteerd; 

Overwegende dat het past dat dit ter kennis wordt gebracht van de politieraadsleden; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van het schrijven van de gouverneur van West-Vlaanderen van 
22 oktober 2018 waaruit blijkt dat het specifiek administratief toezicht geen bezwaar heeft tegen 
de tenuitvoerlegging van de beslissing van de politieraad van 26 september 2018 om tijdelijk af te 
wijken van de formatienorm op voorwaarde dat de duur van de afwijking, zijnde ten hoogste twee 
jaar, wordt gerespecteerd. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef, de coördinator beleid en 
middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

5 Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2017 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd 
op twee niveaus inzonderheid artikels 34,77 en 78; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 28bis van 23 december 2002 betreffende de aanvullende 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2003 en een onderrichting voor het 
opmaken van de politierekening 2002 ten behoeve van de politiezone; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening 2002 van 
de politiezones; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 van 17 maart 2005 en PLP 38 bis van 5 oktober 2005 
betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingsrekening 2017, de 
balans per 31 december 2017 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2017 van de politiezone; 

Gelet op de beslissing van 27 november 2018 van de gouverneur van West-Vlaanderen in het kader van 
het specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring en definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2017, 
de balans per 31 december 2017 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2017; 

Overwegende dat het past dat deze goedkeuring ter kennis wordt gebracht van de politieraadsleden; 

BESLUIT: 

Art 01 De politieraad neemt kennis van de beslissing van 27 november 2018 van de gouverneur van 
West-Vlaanderen, uit hoofde van het specifiek bijzonder toezicht tot goedkeuring van de 
begrotingsrekening 2017, de balans per 31 december 2017 en de resultatenrekening over het 
dienstjaar 2017 zoals vastgesteld door de politieraad van 25 april 2018. 

Art 02 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de korpschef, de coördinator beleid en 
middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

6  Toekenning vergoeding gebruik infrastructuur wijkdiensten 2019 

De politieraad, 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002 houdende de inplaatsstelling van de politiezone Ardooie-
Pittem-Ruiselede-Tielt-Wingene-Lichtervelde; 

Gelet op het feit dat bepaalde wijkdiensten van de politiezone Regio Tielt gehuisvest zijn in gebouwen 
behorende tot de respectievelijke gemeenten, hetzij in het gemeentehuis, hetzij in afzonderlijke gebouwen; 
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Gezien deze besturen hiervoor de gemeenschappelijke kosten zelf dragen en het billijk is dat deze 
verrekend worden aan de politiezone; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 16 oktober 2013 om een vergoeding van 3 200 euro op 
jaarbasis per tewerkgesteld personeelslid aan de gemeentebesturen terug te betalen voor het ter 
beschikking stellen van de lokale wijkdienst; 

Gezien deze vergoeding het gebruik, onderhoud, de niet-individualiseerbare nutsvoorzieningen en de vaste 
toebehoren (brandblusapparaten, ...) behelzen; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 oktober 2018 betreffende de delegatie aan het  politiecollege 
voor uitgaven gewone dienst 2019; 

Gelet op de nota van de boekhoudster van 26 oktober 2018 waarbij, gezien de personeelsbezetting in hun 
wijkdiensten, een vergoeding voorzien is van 12 800 euro voor de gemeenten Ardooie, Lichtervelde en Pittem; 

Overwegende dat de uitgaven voor 2019 deze delegatie overschrijden en dat derhalve een expliciete 
goedkeuring vereist is van de politieraad; 

BESLUIT: 

Art 01 Voor het dienstjaar 2019 zal een vergoeding van 3 200 euro per tewerkgesteld personeelslid op 
factuur worden betaald aan de gemeenten die lokalen ter beschikking stellen voor de wijkdienst 
van de politiezone Regio Tielt, dit à rato van volgende personeelsbezetting: 
- wijkdienst Ardooie: 12 800 euro (4 personeelsleden x 3 200 euro); 
- wijkdienst Lichtervelde: 12 800 euro (4 personeelsleden x 3 200 euro); 
- wijkdienst Pittem: 12 800 euro (4 personeelsleden x 3 200 euro). 

Vermelde vergoeding behelst het gebruik, het onderhoud, de niet-individualiseerbare 
nutvoorzieningen en de vaste toebehoren. 

Art 02 De uitgave wordt benomen op artikel 330/126-01 van de gewone dienst van de begroting 2019. 

Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de respectievelijke gemeentebesturen, 
aan de bijzondere rekenplichtige en aan de korpschef. 

7  Opleidingsbudget WPS 2019 – financieringsproblematiek WPS 

De politieraad, 

Gelet op het besluit van de politieraad van 26 februari 2014 houdende het engagement van de politiezone 
om voor de opleidingsbehoeften binnen het overlegde financieringsmodel maximaal een beroep te doen op 
het aanbod van de West-Vlaamse politieschool en specifiek voor de gecentraliseerde opleidingen op de 
bijhorende infrastructuur van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem; 

Overwegende de beslissing van de financiële commissie van de West-Vlaamse politieschool betreffende 
de bepaling van de tarieven van de voortgezette opleidingen; 

Overwegende dat het opleidingsbudget voor 2019 aan de hand van de behoeften die op dit ogenblik 
gekend zijn, kan geraamd worden op 32 843 euro; 

Overwegende dat dit bedrag bestaat uit 16 683 euro voortgezette vormingen en 16 160 euro aan 
functionele vormingen; 

Overwegende dat de functionele opleidingen de volgende zijn: 
- opleiding mentor: 2 000 euro voor 2 personeelsleden – gezien een aantal mentoren de politiezone 
hebben verlaten is er voor de begeleiding van aspiranten nood aan nieuwe mentoren; 
- opleiding wijkpolitie:  7 040 euro voor 2 personeelsleden - twee personeelsleden die met mobiliteit 
aangeworven werden in de wijkdienst Tielt sinds 1 oktober 2016 dienen deze opleiding nog te volgen; 
- opleiding specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen: 7 120 euro voor 1 personeelslid - om 
het aantal monitoren geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen uit te breiden om in de nodige training 
geweldbeheersing te kunnen voorzien, wordt voor deze discipline 1 personeelslid opgeleid; 

Overwegende dat de goedkeuring van dit opleidingsbudget 2019 aan de hand van bovenstaande 
financieringswijze verzocht wordt; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 24 oktober 2018 betreffende de delegatie aan het  politiecollege 
voor uitgaven gewone dienst 2019; 

Gezien het bedrag van het opleidingsbudget uitstijgt boven de delegatie van de raad aan het college, dient 
de politieraad de goedkeuring te verlenen aan het voorgestelde budget voor voortgezette vorming in 2019; 

Overwegende dat het politiecollege begin 2020 vervolgens kan overgaan tot gunning van de factuur 
betreffende de eindafrekening van de opleidingen 2019; 
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Gelet op de e-mail van de gouverneur van 9 oktober 2018 waarin hij meldt dat de WPS geconfronteerd is 
met een financieringsproblematiek bij de voortgezette vormingen en door het Dagelijks Bestuur van de 
WPS een oplossingsgericht voorstel werd uitgewerkt teneinde de solvabiliteit- en liquiditeitspositie van vzw 
WPS te vrijwaren; 

Overwegende dat het onderstaand voorstel betreft: 
-  de retroactieve financiering van het tekort op de voortgezette vormingen (werkingsjaar 2017); 
Er wordt voorgesteld om het tekort van 108 000 euro te financieren via extra facturatie per zone (pro rata in 
functie van de gevolgde uren opleidingen).  Deze facturatie zal evenwel pas begin 2019 naar de 
politiezones worden gezonden indien tegen dan geen oplossing vanuit de Federale Politie daadwerkelijk is 
aangereikt. Het bedrag dat de Federale Politie nadien toch extra zou storten om dit tekort weg te werken, 
zal uiteraard bij voorkeur onder de vorm van “opleidingscheques” terugbetaald worden aan de zones 
(eveneens pro rata de gevolgde uren opleidingen).  De extra factuur voor de politiezone bedraagt hierbij 
5 029,80 euro; 

- toepassing van nieuwe tarieven voor de voortgezette vormingen op basis van de werkelijke full cost voor de 
opleidingen die vanaf 1 september 2018 zijn opgestart; 
Er wordt voorgesteld aangepaste tarieven (18 euro, 20 euro, 24 euro) toe te passen vanaf september 2018.  
Bij de berekening van de bijdragen van de zones in de voortgezette vormingen (uurtarieven) wordt dus in 
eerste instantie geen rekening meer gehouden met subsidie van de Federale Politie, aangezien er 
hieromtrent geen zekerheden meer zijn en zelfs het signaal wordt gegeven dat de federale subsidiëring van 
voortgezette vormingen verder wordt afgebouwd (focus van de federale subsidie zal liggen op de 
basisopleidingen).  De verhoogde tarieven moeten dan ook aanzien worden als prefinanciering op federale 
subsidie (om liquiditeitsredenen); 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen aan het opleidingsbudget voor voortgezette vorming aan de West-
Vlaamse Politieschool in 2019 aan de hand van de behoeften die op dit ogenblik gekend zijn en 
dat geraamd is op 32 843 euro. 

Art 02 Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot oplossing voor de financieringsproblematiek van de 
WPS via een extra factuur van 5 029,80 euro en toepassing van nieuwe tarieven (18 euro, 
20 euro, 24 euro) voor de voortgezette vorming op basis van de werkelijke full cost voor de 
opleidingen die vanaf 1 september 2018 zijn opgestart. 

Art 03 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de West-Vlaamse Politieschool, de 
korpschef, de vormingsverantwoordelijke van de zone en de bijzondere rekenplichtige. 

8 Aankoop voertuig korpschef 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren; 

Gelet op de beslissing van het politiecollege van 26 september 2018 om het dienstvoertuig Opel Astra met 
nummerplaat BEA 203 buiten dienst te stellen; 

Overwegende dat dit een voertuig is dat door de commando- en steundienst gebruikt wordt; 

Overwegende het verzoek van de korpschef om over een nieuw dienstvoertuig te beschikken waarbij zijn 
huidig voertuig kan verschoven worden naar de commando-en steundienst; 

Gelet op de nota van het diensthoofd personeel en logistiek van 30 november 2018; 

Overwegende het voorstel om het nieuwe dienstvoertuig voor de korpschef aan te kopen via het 
raamcontract van de Federale Politie DSA 2016 R3 010 perceel 22; 

Overwegende dat het voertuig dat onder het raamcontract DSA 2016 R3 010 perceel 22 valt een Audi A4 
is en de leverancier D’Ieteren, Maliestraat 50 te 1050 Brussel is; 

Overwegende dat de overheidsopdrachten afgesloten door de federale overheid toegankelijk zijn voor de 
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus en de politiezones hierbij rechtstreeks bestellingen 
kunnen plaatsen bij de firma’s die de overheidsopdracht van levering hebben bekomen; 

Overwegende de voorgelegde kostenraming van 42 000 euro inclusief btw voor dit voertuig; 
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Overwegende dat in het investeringsprogramma op de buitengewone dienst van de begroting 2018 onder 
artikel 330/743-52 een krediet voorzien is van 100 000 euro voor aankoop van drie dienstvoertuigen en 
hiervan al 34 928,39 euro aangewend werd voor aankoop van het elektrisch voertuig voor de wijkdienst Tielt; 

BESLUIT: 

Art 01 Goedkeuring te verlenen voor aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor de korpschef 
geraamd op 42 000 euro inclusief btw. 

Art 02 Het politiecollege te gelasten met de plaatsing van deze opdracht via het raamcontract van 
de federale politie DSA 2016 R3 010 perceel 22. 

Art 03 De uitgave voor aankoop van dit voertuig te benemen op de buitengewone dienst van de 
begroting 2018 onder artikel 330/743-52 en te financieren via overboeking. 

Art 04 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid, de korpschef, 
de coördinator beleid en middelen en de bijzondere rekenplichtige. 

9 Vacantverklaring inspecteur wijkwerking voor de wijkdienst Tielt 

Dit punt werd geagendeerd onder voorbehoud van goedkeuring van punt 13.  Gezien punt 13 vervalt, 

vervalt bijgevolg ook dit punt. 

Aanvullend agendapunt (ingediend door raadslid Fabienne Allaert): Opwaarderen van het Buurt 
Informatie Netwerk 

Overwegende dat raadslid Fabienne Allaert volgend agendapunt op 12 december 2018 overmaakte aan de 
voorzitter: 

Een Buurt Informatie Netwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burger en de 
lokale politie en wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het 
voorkomen van misdrijven. 

Een Buurt Informatie Netwerk heeft als doel verdachte zaken systematisch aan de politie te melden. 
De politiedienst evalueert vervolgens de informatie en neemt de nodige maatregelen. 

Indien er door de politie geoordeeld wordt dat er voor de burger nuttige informatie is vanuit het 
onderzoek of de melding, dan wordt de BIN-coördinator ingelicht en start het BIN netwerk op. 

Het bericht wordt op de afgesproken manier verspreid aan alle BIN-leden. 

Het zou opportuun zijn om het BIN systeem binnen alle gemeenten van onze politiezone op te 
waarderen.  

Het inzetten van de moderne communicatie technieken is hierbij van zeer groot belang niet alleen 
naar verspreiding toe van de berichten maar ook om inwoners van de respectievelijke gemeenten aan 
te sporen om toe te treden tot het BIN. 

Ik vraag in naam van de fractie Burgerbelangen uit Wingene dat onze politiezone tijdens de volgende 
legislatuur het huidige BIN systeem evalueert en de nodige initiatieven neemt om van het BIN een 
volwaardig, modern en efficiënt middel voor criminaliteitspreventie te maken. 

Overwegende dat de voorzitter dit punt heeft toegevoegd aan de agenda; 

Raadslid Fabienne Allaert licht het punt toe en zegt dat het systeem momenteel niet aantrekkelijk genoeg 
is.  Ze vraagt om het BIN te evalueren en het BIN opnieuw aantrekkelijk te maken. Ze geeft hierbij het 
voorstel om de BIN-leden via sms te waarschuwen of gebruik te maken van nieuwe 
communicatietechnologieën, bv Whatsapp. 

De korpschef deelt mee dat het BIN een systeem is waarbij vooral de inwoners aan de politie melden en hij 
vaststelt dat daar soms het schoentje wringt.  Ook de rol van de coördinator, die geen lid van de politie is, 
is cruciaal. Hij is er wel van overtuigd dat het de moeite loont om dit nog eens onder de aandacht te 
brengen zeker gelet op de evolutie van de communicatietechnologie.  Hij voegt eraan toe dat de 
politiezone vanaf 1 januari op Facebook aanwezig zal zijn. 

Burgemeester Verkest deelt mee dat de gemeente Wingene vanaf begin december aangesloten is op BE-Alert. 

Raadslid Fabienne Allaert stelt voor via BE-Alert te werken. 

De korpschef meldt dat dit systeem daar niet voor gemaakt is. 

Raadslid Brecht Warnez meldt dat sms-en in het Be-alert systeem zeer duur zijn en dat periodieke en 
systematische communicatie bijgevolg bijzonder duur zou worden. 

Raadslid Johan Vandenbussche stelt voor te evalueren waar we momenteel staan en te zien wat nodig is. 
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De korpschef herhaalt dat het doel van een BIN is dat de informatie vanuit de bevolking komt. Hij 
vervolledigt dat er voor BIN’s een wettelijk kader is en dat niet iedereen zomaar mag toetreden tot een BIN.  
Het vroegere SMS-systeem van BIN was niet gebruiksvriendelijk en ook duur.  Mede op vraag van de 
huidige leden werd overgestapt naar een mailsysteem dat bovendien kosteloos is. 


