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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Gemachtigd_ opzichter 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter; Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
De lokale politie staat in voor het organiseren van opleidingen tot gemachtigd opzichter, 
Dikwijls gaat het om leerkrachten of medewerkers van scholen die tijdens de ochtend- en 
avondspits mee het verkeer regelen aan de schoolpoort Ik heb hierbij volgende vragen: 

• Hoeveel opleidingen tot gemachtigd opzichter heeft de lokale politie de afgelopen 5 
jaren gegeven (graag cijfers per jaar)? 

• Hoeveel personen werden hierbij tot gemachtigd opzichter opgeleid (graag cijfers per 
jaar)? 

• Ging het hierbij enkel om opleidingen voor leerkrachten of medewerkers van scholen? 
Of werd er ook aan andere doelgroepen opleiding gegeven (bv. jeugdwerkers, 
vrijwilligers uit het verenigingsleven, gemeenschapswachten,.,.)? Aan welke categorie 
wordt het meeste opleiding gegeven? 

• Is een opleiding tot gemachtigd opzichter onbeperkt geldig? Of moet men om de zoveel 
tijd een heropfrissingsopleiding volgen? 

• Krijgt men na afloop van de opleiding een attest om te bewijzen dat men de opleiding 
· goed heeft doorlopen? 

• Waaruit bestaat de opleiding exact, en hoelang duurt deze? 
Nóg enkele vragen omtrent de inzet van gemachtigd opzichters, politie en 
gemeenschapswachten aan de schoolpoort: 

• De gemachtigd opzichters zijn vooral werkzaam aan ~e scholen, tijdens de ochtend- en 
avondspits, Hebben we als stad zicht op hoeveel scholen effectief werken met een 
gemachtigd opzichter? Of zijn ze dit sowieso allemaal verplicht? 

• Zijn er voldoende gemachtigd opzichters in onze stad? Indien niet, hoe wil de stad er 
extra aantrekken en opleiden? 

• Op welke plaatsen regelt een agent van de politie het verkeer aan de schoolpoort? 
Waarom gebeurt dit op deze locaties? Hoe kan een school dit aanvragen? 

• Zijn er ook gemeenschapswachten die het verkeer aan de schoolpoort regelen? Zo ja, op 
welke plaatsen? En waaror:n net hier? Hoe kan een school dit aanvragen? 

Enkele vragen omtrent de actie veilig schoolbegin: 
• Via de Facebookpagina van de politie konden we kennis nemen van de eerste resultaten 

van de actie veilig sch_ool begin. Graag had ik een geactualiseerd overzicht van deze 
resultaten tot op vandaag gekregen? 
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• Welke andere acties (rond verkeersveiligheid of andere thema's) plant de politie tijdens 
dit schooljaar 2021-20227 
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Dominique Depoorter
O m g evi n gTVerg u n n e n e n toez i cht
03 778 52 11

do m i n i q u e. dep o o rte r @ s i n t- n i k taa s. b e

06-11-2021

bericht van uw kenmerk

Karel Noppe
Maricotenst raal77
9112 Sinaai

ons kenmerk
c-2170.438.852.171

bijlagen

schrifteLijke vraag m.b.t gemachtigd opzichter

Geachte

Gelieve hierna de antwoorden te wilten vinden op uw vragen :

. Hoeveel opl.eidingen tot gemachtigd opzichter heeft de tokal,e pol,itie de afgeLopen 5 jaren

gegeven (graag cijfers per jaar)?

2O!6:4

2017:5

2078:

2019:3

2O2O:3

2021 (tot heden) :7

. Hoeveel personen werden hierbij tot gemachtigd opzichter opgeteid (graag cijfers per jaar)?

2016:2t

20!7 :32

2018:47

2019:30
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2020:22

2021 (tot heden) :41

. Ging het hierbij enkel om opleidingen voor leerkrachten of medewerkers van scholen? Of
werd er ook aan andere doetgroepen opLeiding gegeven (bv. jeugdwerkers, vrijwittigers uit het
verenigingsleven, gemeenschapswachten,.,.)? Aan wel.ke categorie wordt het meeste op[eiding
gegeven?

Voornamelijk medewerkers (al. dan niet vast in dÍenst) van scholen/Leerkrachten, verder aan

stadswachten en wijkwerkers.

. ls een opl.eiding tot gemachtigd opzichter onbeperkt gel,dig? Of moet men om de zoveel tijd
een heropfrissingsop[eiding vo[gen

Het getuigschrift wordt in principe- voor onbeperkte duur afgegeven.

. Krijgt men na afloop van de opl.eiding een attest om te bewijzen dat men de opleiding goed

heeft doorlopen?

De coórdinaten van de betrokkene worden aan de stadsdienst meegedeel,d en zij zorgen er voor

dat een attest wordt opgeste[d, welk door de burgemeester wordt ondertekend.

. Waaruit bestaat de opteiding exact, en hoelang duurt deze?

De opteiding bestaat uit een theoretisch gedeette welk aan de betrokken vrijwil,[igers meegeeft

ívat hun rechten en pl.ichten zijn, over wel,ke mogel,ijkheden ze beschikken, en wat de

aandachtspunten zijn op basis waaryan zij zich op een veiLige manier in het verkeer kunnen

begeven en hun taak kunnen uitoefenen.

. De gemachtigd opzichters zijn vooral werkzaam aan de scholen, tijdens de ochtend- en

avondspits, Hebben we ats stad zicht op hoeveel scholen effectief werken met een gemachtigd

opzichter?

ln principe zijn aLte gemachtigd opzichters geregistreerd aangezíen zij hun attest via de

stadsdienst bekomen (wordt hen persoonLijk bezorgd)

Of zijn ze dit sowieso allemaaI verpLicht? Neen, niet verpLicht.
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lndien niet, hoe wil de stad er extra aantrekken en opteiden? Opl.eiding kan steeds aangevraagd

worden bij de stad.

Op wetke plaatsen regett een agent van de pol.itie het verkeer àan de schoolpoort? Waarom
gebeurt dit op deze locaties? Hoe kan een school dit aanvragen?

Wordt u nog bezorgd

. Ziin er ook gemeenschapswachten die het verkeer aan de schoolpoort regelen? 7o ja, op

welke plaatsen? En waarorn net hier? Hoe kan een school dit aanvragen?

We hebben te weinig capaciteit qua gemeenschapswachten, zij regeten het verkeer tijdens
schoolspits rond de markt. Scholen zorgen ze[f voor gemachtigd opzichters."

. Via de'Facebookpagina van de politie konden we kennis nemen van. de eerste resuttaten van

de actie veil.ig schoot begin. Graag had ik een geactualiseerd overzicht van deze resultaten tot
op vandaag gekregen?

. Wetke andere acties (rond verkeersveil.igheid of andere thema's) pl.ant de pol.itie tijdens dit
schootjaar

Hier hebben we nog geen antwoord op ontvangen vanuit politie, dit wordt u nog bezorgd

Hoogachtend

racht

n Verhulst
a[gemeen directeur

Car[ Hanssens

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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