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V E R S L A G POLITIERAAD 2021/02 
23 september 2021 

 
 

Uittreksel uit het Notulenboek van de Politieraad 

Meergemeentezone ESSEN – KALMTHOUT – WUUSTWEZEL 

Digitale vergadering 23 september 2021 –  20.00 uur 
 

 
Provincie: ANTWERPEN     Politiezone: ESSEN KALMTHOUT WUUSTWEZEL 
POLITIERAAD 
 
Aanwezig :  
Dhr. Dieter  Wouters, burgemeester, voorzitter; 
Dhr. Lukas Jacobs, burgemeester; 
Dhr. Rudy Verbeeck, korpschef; 
Mevr. Babette Gommers, bijzonder rekenplichtige; 
 
Dhr. Dieter Beyers, Dhr. Marc Vanden Branden, Dhr. Kevin Ooye, Dhr. Dirk Smout, Dhr. Jan Suykerbuyk, Dhr. Didier Van Aert, 
Mevr. Cindy De Roeve, Mevr. José Hennekam, Mevr. Liesje Van Loon, Mevr. Ilke Pompen, Mevr. Stefanie Van Looveren, Dhr. 
Jan Van Looveren, Dhr. Thijs Ruts, Mevr. Helga Hoeymans, Mevr. Inga Verhaert, Dhr. Robin Jacobs, Dhr Koenraad Van Putte, 
Dhr. Glenn Verelst. 
 
Verontschuldigd:  
Dhr. Jozef Duerloo,  
Dhr. Gaston Van Tichelt, burgemeester 
 
Notulen: 
Mevr. Tine Blankers, secretaris 

 
A. O P E N B A R E   Z I T T I N G  
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Waarom gaat deze politieraad niet fysiek door? 
 
Voorzitter: Er werd beslist om deze vergadering digitaal te houden. In de toekomst zal dit meer 
afwisselend gebeuren. 
 
1. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de vergadering 2021/01 van 25 maart 2021. 
De raad heeft kennisgenomen van het ontwerp-verslag van de vergadering van 25 maart 2021 
waarop geen opmerkingen zijn toegekomen en keurt dit verslag formeel goed. 
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2. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de Gouverneur. 
De Raad heeft kennisgenomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de 
Gouverneur en keurt deze goed.  
 
3. Goedkeuren ontwerp-jaarrekening 2020 + nota jaarrekening + correctie nota. 
Bijzonder rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting over het ontwerp van de 
jaarrekening 2020 + nota jaarrekening + correctie nota aan de hand van een powerpoint. De 
powerpoint zal gepubliceerd worden op extranet.  
 
Raadslid J. Hennekam: Door de interne oefening ivm overdrachten zijn er budgetten 
vrijgekomen. Dit zijn net de kosten die volgens de begrotingswijzing duurder zijn uitgevallen. 
Dit lijkt mij niet logisch. 
 
Bijzonder rekenplichtige B. Gommers: Dit betreft budgetten van voorgaande jaren bijvoorbeeld 
een budget van 2012 welk werd voorzien om specifieke wapens aan te kopen. 
De interne oefening gaat heel ver terug. De lijsten werden uitgespit en er werd vooral gekeken 
of een factuur werd betaald die niet aan die vastlegging werd gekoppeld. Het gaat over een 
nazicht van de vastgelegde uitgaven. 
 
Raadslid J. Hennekam: Op de jaarrekening 2020 staat dat de loonkosten bijna één miljoen lager 
waren dan voorzien. Dit omdat de begrootte personeelskost werd geraamd op basis van de 
noodzakelijke invulling van een aantal operationele personeelsleden. Wat is hiervan de reden? 
 
Korpschef: Toen de begroting in december 2019 werd gemaakt, werd er rekening gehouden 
met het personeel dat toen aanwezig was en de aanwervingen die voorzien waren. De 
aanwervingen zijn praktisch tot nul teruggebracht en heel wat personeelsleden zijn vertrokken. 
De personeelskost was begroot maar werd niet opgebruikt.  
 
Raadslid J. Hennekam: Door corona werden toch veel overuren gedraaid in 2020? 
 
Korpschef: De gemaakte overuren kosten minder dan een effectief personeelslid. 
 
Raadslid I. Verhaert: De aanwervingen werden tot nul gereduceerd omdat er geen behoefte 
meer was of omdat er geen kandidaten gevonden werden? 
 
Voorzitter:  Er zijn geen kandidaten. De nood om mensen aan te trekken is er wel degelijk maar 
het is de dag van vandaag zeer moeilijk om mensen aan te trekken. 
 
Korpschef: Een aantal jaar geleden hebben wij het geluk gehad om een aantal mensen aan te 
trekken, bijna 15, via de aspirantenmobiliteit. Zij werden verplicht om naar onze zone te komen. 
Na 3 jaar konden zij mobilitiet vragen. Zij hebben dit ook gedaan. Sommigen wonen tegen de 
limburgse grens of in Gent, het is begrijpelijk dat zij vertrekken. 
 
Raadslid J. Hennekam: De helft van de personeelsleden die aanspraak kan maken op NAVAP 
moeten daadwerkelijk non-actief zijn. Je bent toch sowieso non-actief als je navap bent, of 
niet?  
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Korpschef: Non-activiteit voorafgaand aan pensioen is een vrijwillige stand die je moet 
aanvragen.  
Er zijn 2 mogelijkheden: 

1) Je vertrek effectief zelf in dat voorafgaand pensioen; 
2) Je vraagt het niet aan. Voor de mensen die wel in aanmerking kwamen maar het niet 

wilden doen werd een toelage voorzien, welke ondertussen is weggevallen. 
 
Raadslid J. Hennekam: Is het daarom dat we nu van 4 naar 8 zijn gegaan omdat we 
daadwerkelijk deze subsidie kregen? 
 
Bijzonder rekenplichtige B. Gommers: Vorig jaar zijn we van 4 naar 8 personeelsleden gegaan. 
Het zijn 4 extra personeelsleden die wel degelijk aanspraak konden maken op de subsidie. Dit 
jaar moeten we 4 mensen schrappen omdat zij niet daadwerkelijk op non-activiteit gaan.  
 
Stemming: 
Er zijn geen onthoudingen. 
De raad keurt de jaarrekening 2020 unaniem goed. 
 
4. Goedkeuring ontwerp begrotingswijziging 2021/01 + nota. 
Bijzonder rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting over het ontwerp van de 
begrotingswijziging 2021/01 + nota aan de hand van een powerpoint. Het betreft dezelfde 
powerpoint waarnaar werd verwezen bij de ontwerp jaarrekening 2020, deze wordt op 
extranet gepubliceerd.   
 
1) Raadslid J. Suykerbuyk: Het politiecollege heeft beslist dat de forfaitaire kost voor therapie 
(met betrekking tot drugspreventie) wordt doorgerekend aan de zone. Wat wordt hiermee 
bedoeld? 
 
Korpschef: Er is een nieuw systeem van het parket om om te gaan met meerderjarige 
druggebruikers van lichte drugs. Aan de overtreders wordt een forfaitaire som opgelegd en 
tegelijkertijd zit hier de voorwaarde bij dat zij een therapie advies gaan volgen bij een 
hulpverleningsorganisatie. 
Betalen kan per gemeente of per politiezone. Het politiecollege heeft beslist om dit per 
politiezone te doen. Het is een forfaitair bedrag (minimum bedrag) en dan een extra bedrag 
per persoon die in de hulpverlening wordt gebracht.  
 
Raadslid J. Suykerbuyk: De politiezone betaalt de kosten voor iemand die verplicht wordt om 
naar de hulpverlening te gaan? En niet de persoon zelf? 
 
Korpschef: Inderdaad, de zone betaalt een beperkt bedrag. Aan de overtreder bieden we de 
hulpverlening aan maar hij zal ook een OMS (onmiddellijke minnelijke schikking) moeten 
betalen.  
 
Raadslid J. Hennekam: Wat is de verhouding tussen het deel dat de mensen zelf moeten betalen 
en het deel dat door de politiezone wordt betaald? 
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Korpschef: Alle kosten, wat de therapie betreft, zijn voor de zone. De overtreders betalen enkel 
de onmiddellijke minnelijke schikking (= een boete) aan het parket. Zij betalen niets voor de 
therapie en betalen niets aan de politie. 
 
Raadslid J. Hennekam: Hoelang duurt de theapie? 
 
Korpschef: Deze therapie is beperkt. Het is de bedoeling om kleine drugdealers en kleine 
drugsverslaafden terug proberen op het rechte pad te krijgen. Zij hebben de keuze om in te 
gaan op de thearpie. Gaan zij hier niet op in dan riskeren zij een puur gerechtelijke vervolging. 
De nota OMS-drugs zal als bijlage van het verslag op extranet gepubliceerd worden.  
 
2) Raadslid J. Suykerbuyk: Negatieve rente bij de banken sedert 1 januari. Gaat dit over veel 
geld? Blijkbaar is de zone hier onderhevig aan? 
 
Bijzonder rekenplichtige B. Gommers: Vroeger was er een hogere drempel waaronder wij 
vrijgesteld waren van een negatieve rente. Dit jaar werd de drempel sterk verlaagd zodat wij 
ook negatieve rente moeten betalen op wat er bij ons op de bank staat. 
 
3) Raadslid J. Suykerbuyk: Wat is de virtualisatiecluster voor de ISLP-servers? 
 
Bijzonder rekenplichtige B. Gommers: Het systeem waarmee de politie dagelijks werkt. 5 jaar 
geleden werd de cluster aangekocht. Dit jaar dient deze vervangen te worden.  
 
4) Raadslid J. Suykerbuyk: Hoeveel mobiele camera’s zijn er momenteel? 
 
Korpschef: Momenteel zijn er 5. 
 
Stemming 
Alle leden van N-VA onthouden zich 
Alle overige deelnemers geven hun goedkeuring aan de begrotingswijziging. 
De begrotingswijziging 2021/1 wordt goedgekeurd. 
 
5. Lastenboek verzekeringen + selectieleidraad. 
Korpschef: De zone heeft een aantal jaar geleden een openbare aanbesteding gedaan, dankzij 
de tussenkomst van de provincie, voor verzekeringen. Deze loopt af en er dient een nieuwe 
aanbesteding te gebeuren.  
AON Belgium heeft haar diensten aangeboden om ons hierin bij te staan.  
Door de raad dient een lastenboek te worden goedgekeurd. Hierin staan de technische 
bepalingen van de verschillende soorten verzekeringen. 
Het resultaat zal genomen worden per aanvulling wanneer de lopende verzekeringen, eind dit 
jaar, aflopen. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: In hoeverre wordt er bij de verzekeringen samengewerkt met andere 
gemeenten. In de zin van kunnen er verzekeringen samengenomen worden? 
 
Korpschef: Dit is een lastenboek specifiek voor de politiezone Grens. AON doet dit voor de 
meeste andere zones in het arrondissement.  
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Stemming: 
Er zijn geen onthoudingen. 
De raad keurt het lastenboek en de selectieleidraad unaniem goed. 
 
6. Data Politieraad 2021 (in Wuustwezel) 
- Donderdag 16 december 2021 

 
7. Gelegenheid tot vrije vraagstrelling van de Raadsleden in de openbare zitting. 
1) Raadslid J. Hennekam: Tijdens de lockdown was er een sterke toename van het intra familiaal 
geweld. Is dit nog zo?  
 
Korpschef: Spijtig genoeg zijn er in de zone nog heel veel gevallen van intra familiaal geweld 
vast te stellen.  
 
 Raadslid J. Hennekam: Voor hen is er geen therapie? 
 
Korpschef: Deze mensen worden in contact gebracht met de hulpverlening. Er zijn projecten 
waar de 3 gemeenteraden hebben aan bijgedragen, om financieel de mogelijkheid te scheppen 
om het CAW extra te ondersteunen wanneer er problemen zijn.  
 
2) Raadslid D. Smout: In de stationsbuurt van Essen heerst een gevoel van onveiligheid. Meestal 
blijft het bij verbaal geweld. Soms is er ook sprake van fysiek geweld. Bewoners durven ’s 
avonds niet meer buiten komen. 
Is de politie van oordeel dat er een probleem is in de stationsbuurt te Essen? Zo ja, welke acties 
heeft men ondernomen of gaat men ondernemen? 
 
Korpschef: De politie is op de hoogte. Wij hebben samen met de gemeente Essen een aanvraag 
gericht, met het project “Anders samen groeien”, aan de Vlaamse Overheid in het kader van 
jeugddelinquentie van minderjarigen en jong volwassenen. In dit project werd de problematiek 
gedetailleerd beschreven. Wat waren/zijn de problemen en welke mogelijkheden kunnen er 
zijn als wij aan de subsidie kunnen deelnemen. 
De situatie is vandaag beter dan enkele maanden geleden doordat er kort op de bal werd 
gepeeld. Er is een ruime informatie actie geweest om te achterhalen wie de rondhangende 
jongeren zijn. Ook werden een aantal mensen in beeld gebracht met de mobiele camera’s. 
Beeldvorming is belangrijk. 
De haantjes de voorste werden uitgenodigd op het bureel. Ook hun ouders werden hierbij 
betrokken. Over het algemeen was dit positief, maar het heeft niet bij iedereen geholpen. 
Zowel vanuit de gemeente als vanuit de politie werd een samenwerkingsproject opgezet, 
geïntegreerd met de scholen, de jeugddienst,.. om op een andere manier proberen de 
problemantiek te benaderen. Niet enkel op repressief maar ook op preventief vlak. Door meer 
aanwezig te zijn werd getracht om de burger een veiliger gevoel te geven.    
Er zal nog verder gewerkt worden op deze problematiek. Iedereen moet zich veilig voelen.  
De pijnpunten zijn gekend. Er zijn ploegen die ondertussen bezig zijn met de jongeren in kaart 
te brengen en op te volgen.  
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Het een en ander gebeurt in overleg met het jeugdparket. Ook zij willen kort op de bal spelen. 
Als we dit op een geintegreerde manier kunnen aanpakken zodat het preventieve ook nog 
succes heeft in de toekomst dan kunnen we de zaken heel wat verbeteren. 
 
Raadslid D. Smout: Denkt u dat het een structurele of een tijdelijke verbetering is door de 
verhoogde aandacht van de politie? 
 
Korpschef: Het is een verhoogde aandacht van de politie. Het is niet leuk om in beeld te zijn. Zij 
weten dat wij weten wie zij zijn. Ze zijn dikwijls zeer assertief. Zij weten dat er camera’s zijn 
aangebracht op een aantal plaatsen. We willen naar structurele oplossingen want we kunnen 
niet elke dag in elke buurt extra politiemensen inzetten. 
 
3) Raadslid K. Ooye: We hebben reeds enkele voorstellen ingediend om een verkeersspiegel in 
te zetten op een kruispunt waar het zicht moeilijk is. Er wordt telkens gezegd dat een verkeerd 
en onveilig zicht tot stand komt. Meestal geven de diensten een negatief advies. Hoe is dit in 
andere gemeenten? 
In Essen weet ik er enkele staan (vb Kleine Horendonk – kruispunt Kievitstraat, de nieuwe 
aangelegde straat Overd’Aa aan veel opritten). Wat is de mening van de korpschef?  
 
Korpschef: Het is afhankelijk van de situatie en de adviezen van de verkeerscommissie in de 
verschillende gemeenten. Een spiegel kan een hulpmiddel zijn maar kan ook een vals beeld 
geven. Het is maatwerk om te kijken waar een spiegel een instrument is waar het de veiligheid 
kan verhogen.  
 
Raadslid K. Ooye: Op sommige plaatsen, waar het zicht heel slecht is, kan er beter overgegaan 
worden tot een beetje zicht hebben ipv geen zicht hebben. 
 
Korpschef: Wij geven enkel advies.  
 
4) Raadslid J. Suykerbuyk: Klopt het dat een groep van 50 personen in beeld is ivm de overlast 
aan de stationsbuurt? Hou ook het storten van afval mee in het oog. Dit is een gelijklopend 
probleem. 
 
Korpschef: Ik ben op de hoogte van 25 personen. Dit zijn geen 25 criminelen. Het zijn jongeren 
die in beeld zijn gekomen. Een aantal van hen zijn haantjes de voorsten en een aantal zijn 
meelopers. 
Ze worden opgevolgd en de ouders worden betrokken. Het is iets moeilijker als ze jong 
volwassen zijn en +18 want dan vallen zij onder het regulier strafrecht.  
Op het probleem van sluikstort en het achterlaten van afval wordt ook gewerkt. De mensen 
van project en sectorwerking hebben hier zeker aandacht voor. We stellen vast dat afval vaak 
wordt achtergelaten op plaatsen die eenzaam zijn. 
Als mensen betrapt worden op het achterlaten van afval dan wordt hen gevraagd om dit op te 
ruimen of anders wordt een pv opgesteld. De meesten kiezen om op te ruimen onder ons 
toezicht. 
 
Dieter Wouters       Tine Blankers  
Burgemeester – Voorzitter                                                                  Secretaris a.i. 


