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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Interventiedienst en nieuw 
fietsteam 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; 

Bondige toelichting 
Beste Burgemeester, 

Beste Korpschef, 
I 

ln de media van de afgelopen dagen konden we lezen over het nieuwe fietsteam dat van start is 
gegaan. Onze fractie is alvast fan en een grote voorstander van het nieuwe fietsteam. Hun 
inzetbaarheid in het centrum en hun laagdrempelige aanspreekbaarheid zijn maar enkele van 
de voordelen voor het patrouilleren in de binnenstad. We hadden hierbij wel nog enkele vragen: 

• Het team bestaat uit 14 leden maar. hoeveel fietsende agenten zullen er daadwerkelijk 
dagelijks de baan op gaan? En tussen welke uren? Werken zij in shiften? Zullen zij 
individueel of in duo op pad gaan? 

• Werken de fietsteam een vaste patrouille route af? Of vullen zij dit vr)j in? 
• Zijn de fietsteam een aanvulling op de interventieteams die patrouille rijden met de 
wagen? Of valt erdaar één of meerdere ploegen weg? ' 

• Graag hadden we ook een overzicht ontvangen van hoeveel interventieteams er 
dagelijks de baan op zijn, in welke shiften zij werken en hoe dit verschilt in het 
weekend. 

• Kanu ons een overzicht bezorgen van de personele invulling en de huidige hiaten 
specifiek binnen de interventiedienst. 

• Werden de leden van het fietsteam bijkomend aangeworven of intern gerecruteerd? 
• ln é'én artikel stond dat de fietsteams ook op recreatiedomein De Ster en in de 

deelgemeenten ingezet zullen worden. Hoe zullen de fietsteams zich naar deze locaties 
begeven? Het gaat immers niet om een kleine verplaatsing. 
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Schriftelijke vraag over het Fietsteam

Geachte heer Noppe,

ln antwoord op uw schriftel.ijke vraag van 26 September bezorgen wij u bijgevoegde informatie
opgemaakt in overteg met de korpschef.

t. Het team bestaat uit L4 leden maar hoeveel fietsende agenten zulLen er daadwerkqlijk dagelijks
de baan op gaan? En tussen welke uren? Werken zij in shiften? Zutten zij individueet of in duo op
pad gaan? Graag hadden we ook een overzicht ontvangen van hoeveel interventieteoms er
dageLijks de baan op zijr7, in welke shifren zij werken en hoe dit verschilt in het weekend.

I nte rve: nti e en a Ig e mee n toez i cht,

Organisatie van de functionaliteit interventie
. De algemene en dagdageLijkse Leiding van de afdel"ing dringende pol.itiehuLp behoort tot het

takenpakketvan twee afdel.ingsmanagers. De 8 interventietèams tetten t hoofdinspecteurs
en 64 inspecteurs.

. El.ke offic.ier van gerechtel"ijke poLitie is verantwoordeLijk voor het coórdineren en
ondersteunen van de interventiepl.oegen en staat daarnaast ook in voor de opvoLging van
een specifiek criminatiteitsfenomeen dat hem of haar is toegewezen- Er is steeds een OGP

op dienst (24/24,7/7).

I 3 ptoegen in Late shift zaterdag en zondag (shift 14- 22 uur)
2 4 pLoegen in nachtshift (22-6 uur) op vrijdag en zateÍdag

Aan de heer Karet Noppe
Marico[enstraat L7

Datum
registratie

Aantal interventieploegen AantaI piekploegen Capaciteit op
jaarbasis

Aantal Voorziene
uurvorken

Aantal Voorziene uurvorken

3

41

32

t
L

110.960

+1NORM: 1 continu 84 uur/weekie

0 -07 20L9

-6 uur

6-t4 uur
14-22 uar

6-t4 uur
t4-2,2 uur

De norm wordt ruimschoots ehaa[d
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Telkens wanneer er twee politieambtenaren van het Fietsteam aanwezig zijrÍ, vormt zich een

fietspl"oeg tijdens de vroege shift (6 tot 14 uur) en Late shift (14 tot 22 uur) en tijdens de

weekendnachten.

De Fietsteams worden ingezet sinds 20 september 201.9.

2. Werken de fietsteam een vaste patrouiLle route aJ? Of vuLIen zii dit vrii in?

Het Fietsteam komt op dienst en Logt zich in a[ een interventieteam.

Net zoa[s de gewone interventieteams worden zij gedispatched door het Communicatie- en

lnJormatiecentrum Oost-VLaanderen op basis van telefoons/meLdingen aan de Lokal"e Potitie

Sint-Nikl.aas. Zij werken interventieopdrachten af zoaLs verkeersovertredingen, in-

uitrijbeLemmeringen, vandatisme, verkeersongeval.Len met EAF, verties brandstof/o[ie, defecte

signaLisatie, winke[diefsta[[en zonder overbrenging, sluikstorten, druggebruik, bedelaars,

enzovoort.

Het Fietsteam zal in de lente en zomer bij specifieke evenementen en voor bepaalde 
.

thematieken ingezet worden, ook in de deelgemeenten (bijv. overl.asthangjongeren, specifieke

dossiers waarbij patrouiltering nodig is op moeilijk bereikbare ptaatsen).

ln de weekendnachten volgen zij de uitgaansgebonden interventies nauwgezet op.

3. Zijn de fietsteam een aanvulling op de interventieteams die patrouilLe rijden met de wagen? Of
' valt er daar één of meerdere ploegen weg?

Het Fietsteam is een volwaardig interventieteam, met alleen het verschiL dat zij zich verptaatst
met de fiets in plaats van met de politiewagen.

Er valt dus geen pl.oeg weg. De ploeg heeft nu gewoon een andere uitrusting en voertuig.

4. Kan u ons een overzicht bezorgen van de personele invuLLing en de huidige hiaten spec:ifiek

b i n n en de i nterve nti ed i e n st.

ln december weet de zone hoeveel aspiranten-inspecteurs zij zal. kunnen aanwerven tegen ju[i

2020.

5. Werden de leden van het fietsteam bijkomend aangeworven of intern gerekruteerd?

De leden van het Fietste,am werden intern gerekruteerd binnen de afdel.ingen dringende
poLitiehuLp.

Situatie op L/tt/19 Situatie op t/I2/L9 Voorzien

Commissarissen 0 0 1

Hoofdinspecteurs 1_0 10 LL

I nspecteu rs 52 55 55

a
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6. ln één artikeL stond dat de fietsteams ook op recreotiedomein De Ster en in de deelgemeenten
ingezet zullen worden. Hoe zullen de fietsteams zich naar deze locaties begeven? Het gaat
immers niet om een kleine verplaatsing

Het Fietsteam zal. indien nodig zeker ingezet worden in de deeLgemeenten.

De korpschef denkt hierbij tiijvoorbeeld aan een dossier in BeLsele waarbij herhaaLdpLijk vuurtjes
werden aangestoken in een LandeLijke weg in Be[sel.e-Puivel.de. Om verdachten van dergelijke
incidenten te betrappen op heterdaad is het Fietsteam een uitgetezen middel..

Andere voorbeelden van dossiers zijn: sluikstort en hangjongeren op moeiLijk bereikbare
p[aatsen.

ln de vakantieperiodes is het mogetijk dat het Fietsteam ook ingezet wordt in het
recreatiedomein.

H oogachtend

Jo n Verhulst Lieven Dehandschutter
burgemeesteralgemeen directeur


