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V E R S L A G POLITIERAAD 2022/02 
16 juni 2022  

 
 

Uittreksel uit het Notulenboek van de Politieraad 

Meergemeentezone ESSEN – KALMTHOUT – WUUSTWEZEL 

Vergadering 16 juni 2022 –  20.00 uur 
 

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

 
A. O P E N B A R E   Z I T T I N G  
 
1. Eedaflegging van nieuwe politieraadsleden en vaststelling rangorde. 
1.1 Op 6 april 2022 heeft Liesje Van Loon haar ontslag ingediend als gemeenteraadslid van de 

gemeente Essen. Ook haar mandaat als politieraadslid wordt beëindigd. Tijdens de 
gemeenteraad van 26 april 2022 van de gemeente Essen wordt mevrouw Kirsten 
TOBBACK, verkozen als haar opvolgster in de politieraad. 
Zij wordt uitgenodigd de (federale) grondwettelijke eed af te leggen: 

 
“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten 
van het Belgisch Volk”; 
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Besluit: 

Mevrouw Kirsten TOBBACK wordt aangesteld verklaard in haar ambt van politieraadslid en sluit 
aan in de rangorde: 
 
Vaststelling van de rangorde: 
Dhr. Ooye   Kevin  Essen 
Dhr. Smout  Dirk  Essen 
Dhr. Van Putte  Koenraad Wuustwezel 
Dhr. Suykerbuyk Jan  Essen 
Dhr. Verelst  Glenn  Wuustwezel 
Mevr. Hennekam José  Essen 
Dhr. Vanden Branden Marc  Wuustwezel 
Mevr. De Roeve Cindy  Kalmthout 
Dhr. Jacobs  Robin  Essen 
Mevr. Van Looveren Stefanie Kalmthout 
Mevr. Pompen Ilke  Wuustwezel 
Dhr. Beyers   Dieter  Kalmthout 
Dhr. Van Aert  Didier  Kalmthout 
Dhr. Van Looveren Jan  Wuustwezel 
Dhr. Ruts  Thijs  Wuustwezel 
Mevr. Hoeymans Helga  Wuustwezel 
Mevr. Verhaert Inga  Kalmthout 
Mevr. Dekeulener  Karin  Kalmthout 
Mevr. Tobback Kirsten  Essen 
 
 
2. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de digitale vergadering 2022/01 van 24 februari 
2022.  
De raad heeft kennisgenomen van het ontwerp-verslag van de vergadering van 24 februari 
2022 waarop geen opmerkingen zijn toegekomen en keurt dit verslag formeel goed.  
  
3. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de Gouverneur. 
De Raad heeft kennisgenomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de 
Gouverneur en keurt deze goed.  
 
4. Goedkeuring ontwerp jaarrekening 2021.  
Bijzonder rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting over het ontwerp van de 
jaarrekening 2021 aan de hand van een powerpoint. De powerpoint zal aan het verslag gehecht 
worden.   
 
Raadslid K. Van Putte: De personeelskost blijft hetzelfde ondanks minder personeel. Heeft dit 
een impact op de werking van onze zone en hoe wordt hierop ingespeeld? 
Korpschef: De impact is dat de mensen veel meer diensten doen. Hiertegenover staat dat zij 
meer overuren presteren.  
Via de nieuwe rekrutering hopen we nieuwe mensen aan te werven.  



  Verslag PR 16/06/2022 

 

 

3 

In afwachting van nieuwe personeelsleden wordt er getracht samenwerkingsakkoorden af te 
sluiten met omliggende zones door te werken met overkoepelende ploegen. De 
samenwerkingen zijn nog niet in voege, deze zitten nog in een onderhandelingsfase.  
Momenteel worden in onze zone de mensen van project- en sectorwerking en verkeer af en 
toe ingezet bij interventie, dit om de druk te verminderen bij de mensen van de 
interventiedienst. 
 
Raadslid J. Hennekam: Er is een stroeve samenwerking met de politie over de grens. Kan er 
gewerkt worden met de politie van Nederland?  
Korpschef: Neen, binnen het Beneluxverdrag is enkel bijstand voorzien. 
 
Raadslid D. Van Aert: In de werkingskosten is er een verschil van 300.000,00 euro. 3 zaken 
springen eruit namelijk: kantoorbenodigheden, kosten van data en telefoonverkeer en de 
beheers- en werkingskosten van informatica. Is hiervoor een specifieke reden? 
Bijzonder rekenplichtige: De kantoorbenodigdheden zijn overschat omdat op deze rekening 
coronabenodigdheden konden gekocht worden.  
De beheers- en werkingskosten van ICT hangt samen met de data. In onze zone staan enkele 
ANPR-palen. Afhankelijk wanneer deze geijkt of vrijgegeven worden starten onderhouds- en 
datacontracten. 
 
Stemming: 
De politieraad gaat unaniem akkoord met de jaarrekening 2021.  
 
5. Goedkeuren ontwerp begrotingswijziging 2022/1. 
Bijzonder rekenplichtige Babette Gommers geeft een toelichting aan de hand van een 
powerpoint presentatie. Deze zal als bijlage gevoegd worden aan het verslag. 
 
Raadslid D. Smout: De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is meer dan verdubbeld wat is 
hiervan de reden? 
Bijzonder rekenplichtige: Het huidige raamcontract is afgelopen en bij de vernieuwing werden 
de premies herberekend op basis van de cijfers van de afgelopen jaren. Alle verzekeringen zijn 
gestegen. 
Korpschef: In de burgerlijke aansprakelijkheid zit ook de rechtsbijstand begrepen. 
 
Raadslid D. Smout: Met betrekking tot de gemeenschapswachten had ik begrepen, in de 
gemeenteraad, dat de kosten gedragen zouden worden door de gemeenten en onderling 
verdeeld zullen worden. Blijkbaar komen de kosten ten laste van de politie? 
Burgemeester G. Van  Tichelt: De kosten worden gedragen door de politie. Hierdoor zijn het 
gedeelde kosten tussen Essen, Wuustwezel en Kalmthout. 
Korpschef: Het is personeel van de gemeente Essen, dat ter beschikking wordt gesteld van de 
3 gemeenten. De gemeente Essen betaald als werkgever de loonkost aan deze mensen. Deze 
kost wordt door de gemeente gefactureerd aan de politie.  
De betalingen door de gemeenten gebeuren vanuit de huidige dotatie. 
Raadslid K. Van Putte: De wijze waarop de uitrol gebeurt in de politiezone gaat volgens mij niet 
werken. Het grondgebied van onze zone is hiervoor te groot. De kracht van de 
gemeenschapswacht is kort bij de burger staan. 
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Burgemeester G. Van  Tichelt:  De gemeenschapswachten zullen evenwaardig over de 3 
gemeenten verdeeld worden. 
Korpschef: De gemeenschapswachten mogen enkel door gemeenten aangeworven worden. 
Eén gemeente zal de gemeenschapswachten aanwerven. Er werd bewust gekozen voor 
gemeenschapswachten-vaststellers wat wil zeggen dat zij gas-vaststelling en de blauwe zone 
mogen doen. Ze zullen ingezet worden daar waar nodig evenredig in de 3 gemeenten of bij 
evenementen zoals bijvoorbeeld bij straatfeesten, Bloemencorso,... 
De gemeenschapswachten worden gekoppeld aan de drie wijkkantoren en complementair 
ingezet met de politieopdrachten. Formeel vallen zij qua personeelsactiviteiten, financieën en 
uitrusting onder de gemeente qua operationele werking worden zij aangestuurd door de lokale 
wijkpolitie. Dit omdat ze complementair moeten werken. 
 
Stemming: 
De politieraad gaat unaniem akkoord met de begrotingswijziging.  
 
6. Aanstelling vertegenwoordiger IGEAN (Milieu) 
Voorzitter: Voormalig politieraadslid Jef Duerloo was vertegenwoordiger bij IGEAN milieu. Wie 
is er vrijwilliger – kandidaat om hem op te volgen? 
 
De politieraad is akkoord dat raadslid Kevin Ooye Jef Duerloo opvolgt als vertegenwoordiger bij 
IGEAN milieu. Kevin is reeds vertegenwoordiger bij IGEAN voor dienstverlening. 
 
7. Voorstel data Politieraad 2022 in Kalmthout 
- donderdag 22 september 2022 
- donderdag 15 december 2022 
 
Deze vergaderingen zullen fysiek doorgaan in de Raadzaal van het gemeentehuis te Kalmthout. 
 
8. Gelegenheid tot vrije vraagstelling van de Raadsleden in de openbare zitting. 
Raadslid K. Van Putte: Tijdens de processie in Loenhout werden gevaarlijke toestanden 
vastgesteld door omstaanders. Jongeren zouden over de straat gelopen hebben. Waren de 
straten afgesloten? 
Burgemeester D. Wouters: Dit werd door ons ook vastgesteld. Het schepencollege loopt 
achteraan de processie. Na onze doortocht kwam het verkeer snel terug op gang. De 
organisatie en het college moeten terug samenzitten om sommige zaken te verbeteren. 
 
Raadslid K. Van Putte: Tijdens de marathon in Wuustwezel was er op een bepaald moment een 
verkeerssituatie aan ‘het’ kruispunt in Wuustwezel. Er zou een agent aanwezig geweest zijn. 
Toch is het kruispunt in de knoop gedraaid. De verkeersafwisseling dient in de toekomst beter 
te gebeuren. 
Burgemeester D. Wouters: Dit zal ook besproken worden met de organisatie en het college. 
 
Raadslid D. Smout: Mag iedereen parkeren of blijven staan op plaatsen waar elektrische wagens 
opladen? Is hierover federale regelgeving? Of moet een politiereglement uitgedacht worden? 
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Korpschef: Complementair aan de federale wetgeving kunnen onderbordjes geplaatst worden. 
Enkel een elektrisch voertuig datn aan het opladen is mag er geparkeerd staan. Hoelang de 
wagen er geparkeerd mag staan is niet bepaald. 
 
Raadslid I. Verhaert: Kan bij een volgende bijeenkomst een stand van zaken meegedeeld 
worden over de aanpak van intrafamiliaal geweld? Wat is de evolutie? 
 
Raadslid. J. Hennekam: Sociale verhuurbedrijven worden geconfronteerd met domiciliefraude. 
Is dit in onze zone ook? 
Korpschef: De politie voert woonstcontroles uit en zij werden opgeleid om domiciliefraude op 
te sporen. Af en toe zijn er inbreuken waarvoor een pv wordt opgesteld. Momenteel is er geen 
merkbare piek en dus geen probleem in onze zone.  
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Kan het overzicht van de trajectcontroles die werken, kan deze lijst 
geactualiseerd worden? 
Korpschef: Een recent overzicht zal gevoegd worden bij het verslag. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Kan de nota welke gepresenteerd werd over de evolutie van de lonen 
bezorgd worden?  
Bijzonder rekenplichtige: De presentatie zal gevoegd worden bij het verslag. 
 

 
 
 
 
 
 
Lukas Jacobs        Tine Blankers  
Burgemeester – Voorzitter                                                                  Secretaris  
 
 
 
 
 


