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POLITIEZONE NOORD 
 2950 – KAPELLEN Christiaan Pallemansstraat 57 

 03/660.09.30 -  03/660.09.69 
 

Politieraad 2e zitting 
Dinsdag 7 juni 2022 

Besluitenlijst 

 
Aanwezig:  
Voorzitter Rik FRANS, burgemeester Stabroek 
Lid van rechtswege Dirk VAN MECHELEN, burgemeester Kapellen 
Raadsleden Rune BASTIAENSSENS, Pieter BUYSSE, Lieve CALLE, Freddy CLEE, Marc DE 

SMET, Victor DIELTJENS, Evelyne HAUD’HUYZE, Koen HELSEN, Luc 
JANSSENS, Pharaïlda KWICK, Vital LAMBERT, Luc LAMINE, Sanne 
LOOPMANS, Jan SCHOUWAERTS, Christel VAN HAUTE, Peter VANALME 

Korpschef HCP Luc Gers 
Secretaris Inge VAN MEEL 
  
Verontschuldigd: An SOREE 
Afwezig: - 

 
 

DAGORDE 
 

Openbare Zitting: 
  

01. Goedkeuring notulen vorige vergadering - openbare zitting 

02. Aanduiding vertegenwoordiger op algemene vergadering “IGEAN dienstverlening” en 
“IGEAN milieu & veiligheid” 

03. Jaarverslag 2021 

  
Besloten Zitting: 
  

01. Goedkeuring notulen vorige vergadering - besloten zitting 

02. Personeelsbeheer – Aanvragen deeltijdse tewerkstelling 

03. Personeelsbeheer – Aanvragen einde loopbaan 

04. Personeelsbeheer - Aanwerving via Aspirantenmobiliteit 

05. Personeelsbeheer – Externe werving 

06. Personeelsbeheer – Consolidatie arbeidsongevallen 

07. Personeelsbeheer – verlenging aanstelling hoger ambt 

 
 

De voorzitter opent de zitting om 19u00 in de Raadszaal van het Gemeentehuis – Dorpsstraat 99 – 
2940 Stabroek. 
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OPENBARE ZITTING 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering – openbare zitting 
 
Gelet op de gevoerde besprekingen 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
Het verslag van de zitting 15 maart 2022 – openbare zitting – wordt unaniem goedgekeurd. 

 
 

2. Aanduiding vertegenwoordigers algemene vergaderingen «  IGEAN 
dienstverlening » en « IGEAN milieu & veiligheid » 

 
Gelet op de gevoerde besprekingen 
BESLUIT 
 
Artikels 
Artikel 1: 
De Politieraad duidt volgende vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering “IGEAN 
dienstverlening” van 24 juni 2022, na melding van belet van de heer Marc DE SMET: 
Evelyne HAUD’HUYZE 
 
Artikel 2: 
De Politieraad duidt volgende vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering “IGEAN 
Milieu & Veiligheid” van 24 juni 2022: 
Jan SCHOUWAERTS 
 
Artikel 3: 
Een uittreksel van deze raadsbeslissing zal worden overgemaakt aan IGEAN. 
 
Evelyne HAUD’HUYZE vervoegt de zitting. 

 
 

3. Jaarverslag 2021  
 
De Politieraad, 

 
Gelet op: 

- Het jaarverslag van dienstjaar 2021. 
 

Korpschef Luc GERS geeft ter zitting toelichting bij het jaarverslag 2021 aan de hand van een 
PowerPointpresentatie. 
Wat betreft de invulling van het personeelskader worden de geactualiseerde cijfers (per 1 juni 
2022) meegegeven in plaats van de cijfers per 31 december 2021. 
 
Pieter BUYSSE dankt de korpschef voor de toelichting bij het jaarverslag. 
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Hij merkt op dat er in Vlaanderen opnieuw een stijgende trend is wat betreft de ongevallen en dat 
vooral meer fietsers betrokken zijn. Hij vraagt na of dit ook in PZ Noord het geval is en of er 
eventueel meer gedetailleerde cijfers voorhanden zijn. 
Korpschef Luc GERS antwoordt dat hij de gedetailleerde cijfers nog niet heeft ontvangen, maar dat 
deze zullen gedeeld worden van zodra deze beschikbaar zijn. 
 
Pieter BUYSSE merkt op dat de verhouding wat betreft de verdeling van het aantal interventies 
tussen de beide gemeenten stabiel is gebleven tussen de gemeente Kapellen en de gemeente 
Stabroek. Qua misdrijven ligt deze verhouding toch anders. Hij vraagt hoe dit te verklaren is. 
Korpschef Luc GERS antwoordt dat niet elke interventie een misdrijf betreft. Interventies zijn o.a. 
ook tussenkomsten naar aanleiding van een burenruzie of nachtlawaai. Deze tussenkomsten 
worden niet mee opgenomen in de criminaliteitscijfers. 
 
Vital LAMBERT vraagt na of bij de gebeurde fietsongevallen ook de foutenlast gekend is: ligt de 
fout veelal bij de fietser zelf of bij het betrokken voertuig? 
Korpschef Luc GERS antwoordt dat dit niet in de cijfers vervat is. Zoals reeds verschenen in de 
media zijn hier wel algemene onderzoeken naar. Op basis van deze onderzoeken is nu 
bijvoorbeeld een aanpassing in de wetgeving wat betreft de elektrische steps. Binnen de zone 
wordt een plan van aanpak rond deze elektrische steps uitgewerkt. 
 
Vital LAMBERT vraagt nog na dat sommige onderwerpen (bijvoorbeeld rond hangjongeren in 
Kapellen) een “hot item” zijn op sociale media. Hiervan gebeurde in het jaarverslag geen 
vermelding. 
Korpschef Luc GERS antwoordt dat in het jaarverslag enkel sprake is van artikelen die in de 
geschreven pers voorkwamen. De sociale media worden uiteraard ook wel goed opgevolgd! 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering – besloten zitting 
 
Gelet op de gevoerde besprekingen 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
Het verslag van de zitting 15 maart 2022 – besloten zitting – wordt unaniem goedgekeurd. 

 
 

2. Personeelsbeheer – Aanvragen deeltijdse tewerkstelling  
 

 
 

3. Personeelsbeheer – Aanvragen einde loopbaan  
 

 
 

4. Personeelsbeheer – Aanwerving via Aspirantenmobiliteit  
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5. Personeelsbeheer – Externe werving Beleidsmedewerker IBT  
 

 

6. Personeelsbeheer – Consolidatie arbeidsongevallen  
 

 

7. Personeelsbeheer – Verlenging aanstelling hoger ambt  
 

 
 

 
De voorzitter sluit te zitting om 19u37. 
 

 

 
Namens het Politieraad 

 
De secretaris De Burgemeester – Voorzitter 
Inge VAN MEEL Rik FRANS 

 


