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A. O P E N B A R E Z I T T I N G
1. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de vergadering 2020/01 van 25 juni 2020.
De raad heeft kennisgenomen van het verslag van de vergadering van 25 juni 2020 waarop geen
opmerkingen zijn toegekomen en keurt dit verslag formeel goed.
2. Stand van zaken aanbesteding nieuw gebouw
Voorzitter: Er zijn 10 offertes binnengekomen. Deze worden nu gecheckt of deze formeel in orde zijn,
met het oog op de verdere selectie.
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Korpschef: Momenteel worden de kandidaturen bekeken. Op basis van objectieve elementen zal er een
keuze gemaakt worden van maximaal 5 firma’s, welke overblijven. De kandidaten zijn allemaal grote
spelers.
Raadslid J. Duerloo: Over welke tijdspanne wordt er gesproken?
Korpschef: Zo snel als mogelijk worden de documenten geanalyseerd. Daarna zal een gemotiveerd
voorstel gemaakt worden. Er moet op een juridisch sluitende manier gemotiveerd worden waarom
iemand niet wordt uitgekozen. Dit is niet evident. Door de Raad zijn een aantal selectiecriteria
goedgekeurd. Dit zijn onder andere de normen waaraan moet voldaan zijn. De meest interessante
kandiaat/ kandidaten blijft/blijven over. De beslissing zal zo snel mogelijk worden voorgelegd.
Raadslid J. Duerloo: Er wordt toch doorgewerkt aan de selectie?
Korpschef: Het is een prioriteit.
3. Stand van zaken grondverwerving gronden achter brandweerkazene te Kalmthout via
erfpachtovereenkomst.
Voorzitter: Politie is in gesprek met de kerkfabriek om een perceel grond in erfpacht te nemen. Met het
oog op de localisatie al daar.
Korpschef: De onderhandelingsgesprekken met de kerkfabriek lopen. Het voorstel dat voorlag was het
resultaat van een gemeenschappelijk voorstel om een beedigd schatter aan te duiden. Uit gesprekken
met de kerkfabriek bleek dat zij de indruk hadden dat de grond te laag geschat was. Naar hun mening
waren de aangehaalde schattingen van de schatter te oud.
We gaan terug in gesprek met de kerkraad of met de afgevaardigde, Dirk Errijgers, om te trachten tot
een consensus te komen. Er is een officiëel schattingsverslag wat ons een beperkte manoevreerruimte
geeft.
Een ander bezwaarpunt van de kerkfabriek is dat door de landmeter werd voorgesteld om niet te
indexeren. Dit is goed voor de politie maar niet voor de kerkfabriek op lange termijn.
Het is de bedoeling om volgende week terug het overleg met de kerkfabriek op te nemen. Afhankelijk
van het resultaat zal dit besproken worden tijdens het politiecollege en de politieraad.
Raadslid J. Hennekam: Is het een optie om een onteigening van algemeen nut in gang te zetten?
Voorzitter: Dan moet er eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt worden. Dit is een traject van
enkele jaren. Is momenteel niet aan de orde. Deze piste zal niet gevolgd worden.
Burgemeester Jacobs: Is niet nodig. De kerkfabriek is zinnes om hier tot een overeenkomst te komen.
Enige vraag is nog tegen welke prijs. De kerkfabriek zoekt langdurige inkomsten voor het onderhoud
van hun kerk. Op deze manier ontvangen ze via de erfpachtovereenkomst jaarlijkse inkomensten en dit
gedurende enkele tientallen jaren. Het betreft bouwgrond dus het kan snel ontwikkeld worden. We
wachten af tot er op basis van het schattingsverslag terug overleg is geweest met de kerkfabriek.
Voorzitter: Wordt vervolgd. Zal volgende keer opnieuw aan bod komen.
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4. Bespreking en goedkeuring van de ontwerp-rekening 2019.
Rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting bij de ontwerp-rekening 2019 aan de hand van
een powerpoint. Welke gevoegd in bijlage.
De rekening wordt unaniem goedgekeurd door de politieraad.
5. Kwijting Dieter Berebrouckx als rekenplichtige van de politiezone.
Rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting.
De kwijting wordt goedgekeurd door de politieraad.
6. Bespreking en goedkeuring ontwerp begrotingswijziging 2020/02.
Rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting over het ontwerp van de begrotingswijziging
2020/02, aan de hand van een powerpoint, welke wordt gevoegd in bijlage.
Raadslid K. Ooye: NV-A onthoudt zich.
Raadslid J. Suykerbuyk: Graag meer informatie omtrent de aankoop van bodycams.
Korpschef: De politiemensen zijn zelf vragende partij van bodycams omdat zij ervaren dat wanneer zij
in communicatie zijn met de burger dit soms problemen geeft. Dit in de zin van woord-tegen-woord.
In maart wensten wij reeds deze bodycams te testen, dit is weggevallen door Corona, de tests zijn nu
gestart. Daarom werd de aankoop van de bodycams terug ingeschreven in de begroting.
Voor het gebruik van bodycams gelden ook regels. De beelden worden opgenomen nadat de mensen
formeel worden verwittigd. De beelden worden beperkt bewaard. Enkel de drager van de bodycam en
de korpsleiding kan de beelden opvragen en dit gedurende een beperkte termijn. In eerst instantie voor
de mensen van verkeer (zij hebben het meeste incidenten) en in tweede instantie voor de mensen van
interventie. Voor deze mensen is het interessant wanneer zij een pv moeten opmaken dat zij de
beelden kunnen nakijken.
Raadslid J. Suykerbuyk: Hoeveel worden er aangekocht?
Rekenplichtige: Er is voorzien om 14 bodycams aan te kopen.
Raadslid J. Suykerbuyk: Wat is het juiste bedrag?
Rekenplichtige: +/-14.500,00 euro. Het exacte bedrag moet nagekeken worden. Dit is het bedrag voor
14 stuks.
Korpschef: Aankoop via het centraal akkoord van de Federale Overheid (Raamakkoord).
Raadslid J. Suykerbuyk: Een bodycam kost dus ongeveer 1.000,00 euro?
Korpschef: Dit is de prijs inclusief accessoires. Deze accessoires zijn het systeem om de beelden te
downloaden, het veiligheidssysteem enz.



Nota verslaggever: bij nazicht blijkt het te gaan om de aankoop van TIEN bodycams in plaats van 14.
In bijlage staan de prijzen van de camera’s met de accessoires uit het federaal raamcontract.
Opmerking: deze prijzen vallen onder een vertrouwelijkheidsclausule en eijn enkel bedoeld voor de raadsleden.

Raadslid J. Hennekam: De gelden die bijgestort worden in het fonds mogen niet voor iets anders
gebruikt worden eens ze bestemd zijn?
Voorzitter: Het is de bedoeling dat deze middelen worden ingezet bij de investering van het nieuwe
centrale hoofdgebouw.
Stemming:
Alle aanwezige NVA-leden onthouden zich.
Het aanwezige Vlaams Belang-lid onthoudt zich.
Alle overige deelnemers geven hun goedkeuring aan de begrotingswijziging.
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7. Gelegenheid tot vraagstelling van de raadsleden in de openbare zitting.
1) Raadslid J. Hennekam: Vanuit VVSG vernomen dat de gemeentebesturen nu de gelegenheid hebben
om zelf GAS-boetes te innnen. Dit voor snelheidsovertredingen in de zones 30 en 50.
Hebben de 3 gemeenten en de politie samengezeten om een beslissing te nemen of de gemeenten dit
gaan doen?
Voorzitter: We hebben dit bekeken maar volgens ons zijn er meer nadelen dan voordelen.
Korpschef: De pv’s van snelheidsovertredingen worden thans verwerkt door het Federaal
verwerkingscentrum van de Federale Politie. Onze camera’s registreren de informatie, deze gaat online
naar Antwerpen. In Antwerpen worden de pv’s opgemaakt, zij versturen deze en volgen deze verder
op.
Wanneer wij “GAS-boetes” moeten innen voor snelheidsovertedingen, wil dit zeggen dat onze
politiemensen zelf deze camera’s zulle, moeten uitlezen, zelf de bevraging doen van de eigenaars van
de nummerplaten, zelf de pv’s opstellen en zelf alles opvolgen. Dit is een aanzienlijk werk.
Raadslid J. Hennekam: Dit is toch goed voor de gemeentekas?
Korpschef: Momenteel wordt er zeer weinig in de zone 30 geflitst. Dit moet immers expliciet aan het
parket gevraagd worden. Bovendien gaat nu de opbrengst van de boetes naar de FOF FINANCIEN,
waarvan een deel terugstroomt naar de politiezones, volgens een aantal criteria. Wanneer er minder
opbrengsten gaan naar de Federale Overheid, zal het verkeersboetefonds afnemen en dus ook de
verdeling tussen de politiediensten kleiner worden.
Voorzitter: Bovendien is er ook een verwerkingskost, zowel bij de politie als bij IGEAN.
Korpschef: Als je kijkt naar de extra loonkost voor die persoon die instaat voor de verwerking dan
bekomt met een negatief resultaat. De sanctionerend ambtenaar van IGEAN wordt betaald per dossier
dat hij behandelt.
Raadslid J. Hennekam: Waarom wordt de mogelijkheid gemaakt voor de gemeente om zelf deze boetes
te innen? Zijn er dan gemeenten die er wel gebruik van maken?
Korpschef: Sommige steden hebben GAS-ambtenaren in eigen beheer. Voor de grootsteden is dit zeker
een meerwaarde, maar niet alle gemeenten stappen mee in dit verhaal. Ook GAS heeft een aantal
beperkingen in vergelijking met het algemeen strafrecht (wat met buitenlandse nummerplaten bv.).
Voorzitter: Wat ons betreft is het definitief en is het geen punt om verder op te werken.
2) Raadslid K. Van Putte: Een artikel dat op 17-18 oktober in de Gazet van Antwerpen werd gepubliceerd
over de ‘Gendarmen van Gooreind’. Er zou een wagen tegengehouden zijn door onze politiediensten,
waarin een wapen werd gevonden.
Klopt dit artikel, zijn deze feiten gepleegd?
Korpschef: Wat is er gebeurd? Op 27 augustus om 2 u ’s nachts reed een patrouillewagen over de
Wuustwezelsesteenweg in Wuustwezel. Zij hebben een verdachte wagen met de lichten aan en met
hierin een aantal mensen alsook de auto er achter tegengehouden. De ploeg heeft de wagen
gecontroleerd nadat deze eerst was weggereden. Alle inzittenden werden gecontroleerd of zij geseind
stonden. Zij waren effectief bekend. Een van de agenten heeft bij de fouillering een sleutel gevonden
van de andere wagen. Deze werd eveneens nagekeken. In de wagen werd een gestolen vuurwapen
teruggevonden. De inzittenden werden van hun vrijheid beroofd en werden overgebracht naar het
politiekantoor in Kalmthout. Er werden vingerafdrukken genomen en foto’s gemaakt. Zij werden ook
verhoord en er werd een proces-verbaal opgesteld. De OGP die van wacht was heeft beslist om deze
mensen niet verder aan te houden. Hij heeft geen contact opgenomen met de PdK.
Het is erg dat in de krant het korps wordt afgebroken ondanks dat de agenten goed werk geleverd
hebben. In de krant staat dat er niets met het wapen werd gedaan, dit klopt niet.
De mensen wonen in Nederland, het wapen is gestolen in Duistland en de mensen zijn aangetroffen in
België. Op basis hiervan heeft de recherche het intitiatief genomen om ’s anderendaags ’s morgens het
wapen aan het labo over te maken voor een grondig sporenonderzoek met het oog, om via interpol,
aan andere landen te signaleren hoe het wapen eruit ziet. Het wapen heeft speciale kenmerken, dit kan
misschien dienen om hier of daar onopgeloste misdrijven met het wapen naar boven te brengen.
Wat mij betreft hebben de interventieinspecteurs en de rechercheurs zeer goed werk geleverd.
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Raadslid K. Van Putte: Dank aan de korpschef voor de openheid over het artikel. Ik ben blij met het
relaas van de korpschef en hoe onze agenten hierop gereageerd hebben. Ik vraag de pers, als deze
aanwezig is, om vooralleer een artikel te schrijven beter te informeren. Jammer dat onze mensen op
het terrein schitterend werk leveren en zo door het slijk gehaald worden.
3) Raadslid J. Suykerbuyk: Is deze vergadering openbaar, zou moeten, en hoe kan je deze vergadering
volgen?
Voorzitter: Deze vergadering bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel, en beide delen
worden thans opgenomen, zonder live-streaming.
We gaan kijken hoe die openbaarheid in de toekomst live kan verzeekerd worden.
Raadslid J. Suykerbuyk: En daarna?
Korpschef: Het Vlaams Parlement neemt naar verluidt een nieuw initiatief ivm de openbaarheid van de
vergaderingen van de gemeenteraden. Over hoe dit moet gerealiseerd worden.
Voor ons wordt in eerste instantie alles opgenomen voor onze notulen in tweede instantie is er
zodadelijk de geheime zitting. We hebben nu geen goed antwoord om de openbaarheid te verzekeren.
Raadslid J. Suykerbuyk: Er moet discreet omgegaan worden met informatie, dit moet altijd. Ofwel is de
informatie openbaar ofwel niet.
Korpschef: Dit klopt: deel is openbaar. We kunnen de opname stoppen en de opname opnieuw starten
vanaf de besloten zitting. Het is aan het politiecollege om te beslissen hoe hier verder mee moet
omgegaan worden.
Voorzitter: Punt zal opgenomen worden voor het politiecollege.



Nota verslaggever: Het openbaar gedeelte zal op de website van de politie geplaatst worden, behoudens de
vertrouwelijke uitspraken.
De volgende vergadering (openbaar gedeelte) zal rechtstreeks mee te volgen zijn via YOUTUBE.

4) Raadslid J. Suykerbuyk: Een vraag ivm de GAS-boetes. Is dit berekend de laatste jaren wat er naar de
gemeentekas zou kunnen komen?
Voorzitter: Dit kan eenvoudig berekend worden. Hier tegenover staat echter de verwerkings- loonkost.
Het saldo moet voor ogen gehouden worden, welk een negatief resultaat geeft. Er werd geen
wiskundige berekening gemaakt.
5) Raadslid J. Suykerbuyk: Begin september waren er in Essen enkele gevallen van zwaar vuurwerk. De
tijd van het jaar komt weer. Burgers horen met momenten zwaar geschut. Niet eenvoudig om hier tegen
op te treden. Wat kan hieraan gebeuren? En wat gebeurt er bij de politie mee?
Korpschef: Als er een oproep binnenkomt dan gaan onze mensen zoeken in de buurt.
Wat gaan we in de toekomst doen?
Er werden afspraken gemaakt met de economische inspectie. Zo zullen wij de vuurwerkverkopende
bedrijven controleren of zij in regel zijn met de wetgeving in België. Deze winkels zijn voornamelijk
gevestigd in Essen en een paar in Wuustwezel.
Verder gaan wij samen met de Nederlandse politie aan de grens, in de tweede helft van december een
actie doen. We vermoeden dat een gemeenschappelijke actie meer effect gaat hebben.
Op de website, en ook via andere sociale media, zal gecensibiliseerd worden over wat kan en niet kan.
Ander voorstel is om de GAS-regels, van de 3 gemeenten, te wijzigen. Op deze manier kunnen we meer
slaagkracht krijgen. Dit is bestuurlijk en zouden we kunnen afhandelen zoals met bijvoorbeeld de
inbeslagname van lachgasflessen.
Voorzitter: Problematiek van de knalbommetjes, de politie is hiervan op de hoogte.
Ook de problematiek van de verkoop van vuurwerk is gekend.
De gouverneur heeft het initiatief genomen om een werkgroep op te richten Belgisch-Nederlands.
Aanleiding is de grote beperking op het aanbod en de verkoop van vuurwerk in Nederland vanaf 1
december 2020. We zijn bekommerd over het mogelijke vuurwerktoerisme van Nederland richting
België.
Verslag PR 22/10/2020

5

6) Raadslid J. Suykerbuyk: Voorbije maanden stond de wijk Rodenbach in de spotlight omwille van
overlast. Er werd een camera ingezet. Is deze nog actief. Zijn er maatregelen genomen?
Korpschef: De informatie werd doorgestuurd aan de gemeente Essen maar zal aan dit verslag
toegevoegd worden.
De camera hangt er nog. Wanneer er incidenten worden gemeld kunnen in eerste instantie de ploegen
de beelden raadplegen. In tweede instantie, als er acties zijn, kunnen de wijkteams van Essen de
camera’s bekijken. De camera in de wijk Rodenbach is nog steeds actief.
De mensen worden intens gecontroleerd. Omwille van de privacy zijn de beelden beperkt. De beelden
worden vooral gemaakt op de belangrijkste plaats namelijk het Rodenbachpleintje. Hier is er een zeer
intensieve controle. Ook voor het corona samenscholingsverbod worden deze inwoners heel actief
gecontroleerd.
Voorzitter: Cijfermatig zullen we de info opnemen in het verslag of bezorgen.


Nota verslaggever: Op vraag van de heer Suykerbuyk. Kan u hieronder de gevraagde informatie terugvinden.

1. Hoeveel boetes of sancties zijn er gegeven na het plaatsen van de camera?
Wij hebben geen zicht op het aantal 'boetes' en of 'sancties', deze worden respectievelijk opgelegd
door Parket/Rechtbank en of GAS-ambtenaar waarover geen terugkoppeling gebeurt. Wel werden
door ons 15 'processen-verbaal' en 15 'meldingen' opgesteld.
2. Zijn er ook boetes of sancties gegeven voor sluikstort? 5 processen-verbaal sluikstort
Of wordt de camera hier niet voor gebruikt? Het is niet omdat een camera opgesteld staat en "een"
sluiksort ziet, dat deze kan geïdentificeerd worden - bovendien is het "luikstort" op Rodenbachpleintje
dikwijls achterlaten van lege blikjes, flesjes, verpakkingen, niet echt een "traditioneel" sluikstort.
Indien deze hier niet voor gebruikt wordt lijkt mij dit een gemiste kans ivm het beleid rond sluikstort dat
in het meerjarenplan is opgenomen
Gebeurt waar mogelijk.
3. Zijn er boetes of sancties uitgeschreven voor het onwettig gebruik van vuurwerk? Neen
4. Ook zijn er blijkbaar nog herhaaldelijk klachten gekomen van de buurtbewoners.
Om welke klachten ging het dan en hoeveel waren er dat vanaf het plaatsen van de camera tot op
heden? 15 meldingen - nachtlawaai (7), verdachte gedragingen (1); onbeheerde dieren (2);
beschadigen /vandalisme (2),; moeilijkheden met dronken persoon (1); vuur maken (2)
5. Welke concrete acties zijn er ondernomen naar aanleiding van de meldingen van de buurtbewoners?
Buiten dat de politie even heeft komen kijken. Zijn er op basis van die klachten boetes of sancties
geschreven/genomen? De politie komt na een oproep niet 'even kijken', maar onderzoekt elke klacht en
melding met het oog op: (a) kunnen er effectief vaststellingen gedaan worden van een misdrijf of van
ene inbreuk op het GAS-reglement; (b) de inbreuk te doen ophouden en (c) de daders of
verantwoordelijken identificeren. Elke tussenkomst wordt ofwel in een "melding" opgenomen of in een
"proces-verbaal".
Een camera is geen 'wondermiddel'. Het is een 'complementaire tool' met het algemeen toezicht door
de politie. Camera's werken preventief maar kunnen niet altijd verhinderen dat er geen laakbare feiten
gebeuren, wel dragen zij bij (in de mate van het mogelijke in verhouding tot de beperkingen van de
beelden) tot het identificeren van daders van dergelijke feiten.
Beelden worden ook maar bekeken "na klacht of aangifte" of "at rondom", niet systematisch omdat
24u beelden bekijken zou inhouden dat iemand 24u monitort. Zowel de dienst 'interventie-dringende
hulpverlening' als de project en sectorwerking kunnen deze beelden 'in real time' bekijken.
7) Raadslid J. Duerloo: Vraag ivm de Roosendaalsebaan, deze gaat kortelings geopend worden. Hoe zit
het met de geplande trajectcontrole? Gaat deze tegelijkertijd in voege of dit nog niet helemaal in orde?
Burgemeester Jacobs:
1) Eén paal ter hoogte van Handelaar, komende vanuit Essen, gaat verplaatst worden richting
Handelaar, omdat ook de zone 50 wordt uitgebreid.
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2) Het operationeel maken en de ijking van het systeem moet nog gebeuren.
3) Het nationaal gebrek, het generen van pv’s vanuit de Vlaamse overheid is nog niet in orde. Tegen
januari – februari zou dit in orde moeten zijn.
Wanneer deze baan open gaat, op vrijdag (30 oktober), zullen de ANPR-camera’s werken. De
trajectcontrole moet nog geeikt worden. Minister van Openbare Werken mevrouw Peeters moet er
voor zorgen dat de pv’s kunnen gegenereerd worden met het oog op de handhaving.

Voorzitter: Sluit de openbare zitting en opent de besloten zitting.
Korpschef: Stopt de opname en start de opname van de besloten zitting.

Gaston Van Tichelt
Voorzitter

Tine Blankers
Secretaris

Verslag PR 22/10/2020

7

