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V E R S L A G POLITIERAAD 2022/03 
22 september 2022  

 
 

Uittreksel uit het Notulenboek van de Politieraad 

Meergemeentezone ESSEN – KALMTHOUT – WUUSTWEZEL 

Vergadering 22 september 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. Jokke Hennekam, Dhr. Marc Vanden 
Branden, Mevr. Ilke Pompen, Mevr. Stefanie Van Looveren, Mevr. Inga Verhaert, Dhr. Robin Jacobs, Dhr Koenraad Van Putte, 
Dhr. Dieter Beyers, Mevr. Karin Dekeulener, Dhr. Glenn Verelst, Dhr. Thijs Ruts 
 
Verontschuldigd:  
Mevr. Cindy De Roeve, Mevr. Helga Hoeymans, Mevr. Kirsten Tobback, Dhr. Jan Van Looveren 
 
Notulen: 
Mevr. Tine Blankers, secretaris 
 

 
A. O P E N B A R E   Z I T T I N G  
 
1. Goedkeuring van het ontwerp-verslag van de digitale vergadering 2022/02 van 16 juni 
2022.  
De raad heeft kennisgenomen van het ontwerp-verslag van de vergadering van 16 juni 2022 
waarop geen opmerkingen zijn toegekomen en keurt dit verslag formeel goed.  
  
2. Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2022/01 door de Gouverneur. 
De Raad heeft kennisgenomen van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2022/01 door 
de Gouverneur en keurt deze goed.  
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3. Maaltijdcheques. 
Korpschef: In 2018 werd een federaal akkoord afgesloten dat voorziet in het toekennen van 
maaltijdcheques voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, vanaf eind 2022.  
Het voorstel is om de PZ Grens te laten aansluiten bij de uitvoering van de raamovereenkomst  
van de federale politie en de NV Edenred Belgium uitvoering te laten geven volgens de 
modaliteiten bepaalt in het sectorieel akkoord over de toekenning van maaltijdcheques aan de 
personeelsleden. 
 
De politieraad is akkoord dat de PZ Grens zich aansluit bij de uitvoering van het raamcontract 
van de federale politie en machtigt NV Edenred Belgium om de uitvoering te geven. 
 
4. Samenstelling selectiecommissie – interne en externe wervingen. 
a) Samenstelling selectiecommissie: 
Korpschef: De selectie gebeurde vroeger door de federale politie in Brussel. Door de aanpassing 
van de werving kunnen de lokale politiezones het selectiegesprek zelf organiseren. De 
samenstelling van de selectiecommissie moet op voorhand vastgelegd worden. Deze dient te 
bestaan uit  een oneven aantal personen en bestaan uit zowel mannen als vrouwen.  
Voorstel om de selectiecommissie te organisteren en nominatief samen te stellen als volgt:  

- Voorzitter: De korpschef of zijn vervanger 
- Bijzitters:  

- het diensthoofd HRM of zijn vervanger; 
- het afdelingshoofd van de afdeling waartoe de vacante betrekking behoort of 
zijn vervanger; 
- facultatief: een even aantal deskundigen zodat de commissie telkens uit een 
oneven aantal personen bestaat. 

- De secretaris of zijn vervanger maakt geen deel uit van de commissie, hij staat in voor 
de notulen en is niet stemgerechtigd. 

 
De politieraad wordt gevraagd om het politiecollege te machtigen om de selectiecommissies 
voor vacante betrekkingen te organiseren en nominatief samen te stellen zoals aangehaald. 
  
b) interne en externe wervingen: 
Korpschef:  
Aan de politieraad wordt gevraagd om het Politiecollege te machtigen om alle betrekkingen 
van het middenkader, het basiskader, kader van agenten en van het administatief en logistiek 
kader vacant te verklaren, binnen het door de Raad goedgekeurd personeelskader en binnen 
de goedgekeurde begroting.  
 
5. Openverklaren niet ingevulde plaatsen: organisatie en delegatie aan het politiecollege 
binnen de kredieten van de begroting. 
Korpschef: De raad is bevoegd voor alle personeelsaangelegeheden. Echter kan door een 
wetswijziging de raad benoemingen, aanstellingen en aanwervingen delegeren aan het 
politiecollege. 
De openverklaring van niet ingevulde plaatsen is niet in de wet voorzien. De delegatie wordt 
gevraagd omdat er maar 4 politieraden per jaar zijn.   
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Aan de politieraad wordt gevraagd om het politiecollege te machtigen om alle betrekkingen, 
behalve het officierenkader, open te kunnen verklaren binnen het goedgekeurde 
personeelskader en binnen de goedgekeurde begroting. Hetzij via de mobiliteitsprocedure  
hetzij via externe werving voor plaatsen die niet via de mobiliteit kunnen ingevuld worden. 
Wat betreft de benoeming van het officierenkader blijft de bevoegdheid exclusief voor de 
politieraad. 
 
Raadslid J. Hennekam: Tijdens de vorige politieraad werd aangehaald dat het personeelstekort 
zou kunnen opgevangen worden door een samenwerkingsakkoord af te sluiten met 
omliggende zones en om overkoepelende ploegen samen te stellen. 
Korpschef: Er werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen het politiecollege van de PZ 
Grens en de burgemeester van Antwerpen. Tot op heden is hier nog niemand op afgekomen. 
De samenwerking met de PZ Voorkempen om ploegen samen te organiseren ligt moeilijk. 
 
Stemming agendapunten 4 en 5: 
Alle leden van N-VA onthouden zich; 
Vlaams Belang onthoudt zich; 
Alle overige deelnemers geven hun goedkeuring voor de machtiging van het college voor de 
samenstelling van de selectiecomissie – interne en externe wervingen en de delegatie aan het 
college voor het openverklaren van niet ingeuvlde plaatsen. 
 
6. Vacantverklaring van de plaats hoofdcommissaris via mobiliteitsprocedure. 
Korpschef: Eerder werd een plaats van hoofdcommissaris gecreëerd. Enkel de politieraad is 
bevoegd om deze plaats open te verklaren. 
Aan de politieraad wordt gevraagd om deze plaats voor hoofdcommissaris open te verklaren. 
De benoeming gebeurt door de Koning. 
 
De politieraad is akkoord om één plaats van hoofdcommissaris vacant te verklaren. 
 
7. Stand van zaken intrafamiliaal geweld. 
De korpschef geeft een toelichting over de stand van zaken aan de hand van een overzicht dat 
werd opgemaakt door de recherche. Dit overzicht zal als bijlage gevoegd worden aan het 
verslag.  
Voor intrafamiliaal geweld blijven we ons in de zone engageren.  
Regelmatig wordt er ook gebruik gemaakt van de maatregel “tijdelijk huisverbod”. Dit wil 
zeggen dat de persoon die “de oorzaak” is van de probleem het eigendom moet verlaten.  
  
Raadslid I. Verhaert: Zorgt de pandemie er mede voor dat de aantallen van IFG zijn gestegen?  
Korpschef: Er is geen uitgesproken oorzaak. Op vlak van hulpverlening ontbreekt het nog. 
Raadslid I. Verhaert: Bedoelt u dat er hulpverlening ontbreekt op het ogenblik van de 
vastellingen?  
Korpschef: Er wordt een pv opgesteld door onze diensten. Hulpverlening wordt aangeboden 
maar niet iedereen wil hulpverlening. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: Uit het overzicht blijkt dat de cijfers van het ”aantal feiten” daalt en de 
cijfers van “arrestaties” stijgen. Betekent dit dat het geweld zwaarder wordt?  
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Korpschef: Voor 2022 gaan de cijfers tot 1 september. Een arrestatie wordt uitgevoerd om vat 
te hebben op de persoon. Door de persoon te arresteren heeft hij geen vrijheid meer.  
 
8. Kennisname van de verlenging van het mandaat van korpschef. 
De politieraad heeft kennisgenomen van de verlenging welke verschenen is in het Belgisch 
Staatsblad vna 21 juni 2022. 
 
9. Goedkeuring van de opdrachtenbrief van de korpschef. 
De punten van de opdrachtenbrief werden door de korpschef opgemaakt en overlopen.  

- Dienstverlening moet centraal staan 
- Loyaal handelen 
- Alert handelen 
- Projectmatige en ketengerichte aansturing 
- “Samen” werken aan veiligheid in het belang van de burgers 
- Faciliteren van burgerinitiatieven aan het voorkomen van onveiligheid 
- Efficiënt beheer van middelen 
- Efficiënt beheer van het personeel 
- Communicatie blijft het sleutelwoord  

 
De politieraad is unaniem akkoord met de opdrachtenbrief van de korpschef. 
 
10. Voorstel data Politieraad 2022 in Kalmthout. 
- donderdag 15 december 2022 
 
Deze vergadering zal fysiek doorgaan in de Raadzaal van het gemeentehuis te Kalmthout. 
 
11. Gelegenheid tot vrije vraagstelling van de Raadsleden in de openbare zitting. 
Raadslid K. Ooye: Vorig weekend was er in de statiebuurt in Essen een steekpartij. Kunnen 
buurtbewoners nog veilig  over straat lopen? 
Burgemeester G. Van Tichelt: Vinger moet aan de pols gehouden worden. Er is reeds enige tijd 
extra inzet van de politie. Binnen het uur werden door de politie de daders van de steekpartij 
gevat. Mede door een cordaat optreden en de opstart van de BIN’s. 
De geleverde inspanningen in deze buurt leveren iets op. 
Korpschef: Door de politie wordt aanklampend gewerkt de ruime statiebuurt. Er gebeuren 
systematische en structurele bevragingen bij de buurtbewoners. Dit werkt zeer verhelderend. 
Voorlopig is het aantal incidenten beperkt. 
Raadslid D. Smout: Begin van de zomer waren er een aantal kleinere incidenten en een 
zwaarder incident aan het Magnoliaplein. Zit deze buurt mee in de omgeving van de 
statiebuurt? 
Korpschef:  Inderdaag, ook hier worden mensen actief aangesproken. 
Raadslid J. Suykerbuyk: Kennen de 3 personen elkaar of gaat dit over 2 personen die lukraak 
iemand tegenkomen? 
Korpschef: De personen kenden elkaar. 
 
Raadslid K. Van Putte: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanwervingen van de 
gemeenschapswachten? 
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Adjunct-Korpschef A. Saen: Er waren aanvankelijk 5 kandidaten geslaagd. 1 kandidaat heeft 
afgehaakt en 1 kandidaat werd niet weerhouden. 2 kandidaten moeten de proeven van Selor 
afleggen. Dit betreft een psychologisch onderzoek en een interview. Als beide kandidaten voor 
de proeven slagen dan blijven er 3 kandidaten over, 1 uit elke gemeente. 
Burgemeester G. Van Tichelt: De stand van zaken werd besproken in het politiecollege. Er zullen 
opnieuw plaatsen openverklaart worden. 
 
Raadslid I. Pompen: Blijft de fietsstraat in de Rode Weg zoals ze nu is?  
Voorzitter: De fietsstraat is nog in ontwikkeling en moet nog verder afgewerkt worden. 
 
Raadslid J. Hennekam: De lopende dossiers van de camera’s, blijven deze lopend of worden 
deze eerst afgewerkt zodat ze effectief werken? 
Burgemeester G. Van Tichelt: De meeste locaties zijn technisch af, enkel zijn de camera’s nog 
niet in gebruik. 
Korpschef: De trajectcontroles meten tijdens het traject de snelheid. Deze werken allemaal 
maar niet allemaal genereren ze pv’s. 
 
Raadslid J. Suykerbuyk: In een collegeverslag staat dat bij het GVC de verwerkingslast hoog is. 
Er komt een quotum op het aantal overtredingen. Zegt men dan bijvoorbeeld voor Achterbroek 
centrum worden er per maand zoveel overtredingen beboet?  
Korpschef: Neen, het quotum geldt voor de ganse politiezone.  Het quotum is er momenteel 
nog niet.   
 
Raadslid D. Smout: Is er nieuws over het nieuwe gebouw? 
Voorzitter: Er wordt gewerkt aan een soort lastenboek waarbij een partner (financiële 
instelling) gezocht wordt. We zoeken naar een instantie die de zone kan helpen om het project 
te trekken.   
 
Raadslid J. Hennekam: De drugtraffiek in de grensstreek blijft een probleem. Kan van de 
drugsgerelateerde incidenten een overzicht gemaakt worden? 
Korpschef: Om hiervan een overzicht te maken is niet evident. Controles op de baan met een 
drugshond gebeuren niet meer.  
 
 
 
 
 
 
Lukas Jacobs       Tine Blankers  
Burgemeester – Voorzitter                                                          Secretaris  


