AGENDA

Themawerkgroep Verstedelijking en Integrale Veiligheid
Datum: 01 juli 2015 – 12u.30-14 uur.
Plaats: Haviland

Aanwezig: Hans Bonte (voorzitter en Burgemeester Vilvoorde), Frits Koene (Korpschef VilvoordeMachelen), Eddy Timmermans (Burgemeester Pepingen), Edward De Wit (Burgemeester Kapelle-OpDen Bos), Jean-Pierre De Groef (Burgemeester Machelen), Jan Desmeth (Schepen Sint-PietersLeeuw), Ronald Parys (Burgemeester Ternat), Liesbeth Van Isterbeek (Directer-CoördinatorHalleVilvoorde), Jacques Spreutels (Verbindingsambtenaar federale overheid dienst maatschappelijke
veiligheid), Michel Cornelis ( Verbindingsambtenaar Gouverneur verkeer + ANPR ), Stephan Verwee
(Directeur Haviland en secretaris themawerkgroep)

Verontschuldigd: Christine Hemerijckx (Burgemeester Roosdaal), Hugo Vandaele
(Burgemeester Beersel), Jozef De Borger (Burgemeester Londerzeel), Walter De Donder
(Burgemeester Affligem), Thierry Freyne ( Procureur des Konings)

Agendapunten:

- Inleiding en verwelkoming
- Korte kennismaking
- Toelichting context en historiek, problematiek, en uitdagingen in het kader van het project
ANPR Vlaams-Brabant
- Kernvragen in het kader van de besluitvorming
- Besluitvorming
- Vastleggen datum volgende bijeenkomst
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1.

Inleiding en verwelkoming :


De voorzitter van de themawerkgroep Verstedelijking en Integrale Veiligheid, Hans
Bonte licht de werking van het toekomstforum toe :
o Basis is het Vlaams Regeerakkoord en het streekcharter van Haviland
o 35 burgemeesters van werkingsgebied als “drukkingsgroep” om concrete
projecten/acties over te maken aan de hogere overheden
(Vlaams/Federaal)
o 5 weerhouden thema’s : mobiliteit, Onderwijs en ontnederlandsing,
Ruimtelijke Ordening en Wonen, Zorg en welzijn én Verstedelijking &
Integrale Veiligheid
o Stuurgroep, bestaande uit 10 leden van de politieke partijen, aangevuld
met de deputatie uit het werkingsgebied en de leden van de strategische
werkgroep, waken over het procesmatig verloop van de diverse
themawerkgroepen en verlenen advies bij specifieke dossiers
o Belang van doeltreffende communicatie naar alle doelgroepen

2.

Korte kennismaking :
De aanwezige leden stellen zichzelf kort voor.

3.

Doelstelling van de themawerkgroep


De voorzitter stelt volgende doelstellingen voorop :
o Eisen rond versterking van het parket en een volwaardig bestaffing van het
justitiehuis in het arrondissement Halle Vilvoorde : voorstel van aanpak
o Nood aan ANPR-camera’s uitrusting op strategische punten binnen het
arrondissement Halle Vilvoorde als instrument om in te grijpen op de
groeiende criminaliteit : voorstel van aanpak

4.

Toelichting context en historiek , problematiek én uitdagingen in het kader
van het project ANPR Vlaams Brabant


Context én Historiek : toelichting door de Heren Cornelis en Spreutels omtrent de
opstart en verdere aanpak . Enkele belangrijke ontwikkelingen :
o Provinciaal Veiligheidsoverleg (2012) : Raamcontract
o Voorbereiding aanpassen interventiebeleid CIC Vlaams Brabant
(Communicatie & Informatiecentrum) (2013)
o Bevraging gemeentebesturen/pz ‘s
o Bevraging pz’s door dirco’s naar ideale opstellingsplaatsen
o ANPR-server CIC VlBra ( 2014)
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o Start ANPR-project PZ Druivenstreek (2015)
o Vraag PZ Vima tot samenwerking op vlak ANPR in de strijd tegen de zware
criminaliteit


Huidige Problematiek & uitdagingen:
o CIC Vlaams-Brabant (politonele bevoegdheid ), dat de centrale provinciale
server voor de ANPR-camera’s beheert, is nog in volle ontwikkeling en
kampt met financieringsproblemen om de uitdagingen m.b.t. de
ontwikkeling van een performante server in te vullen enerzijds én
voldoende competente personeelsleden in te zetten anderzijds,
o Afstemming met alle provincies inzake investering in één type software
voor de inschakeling van ANPR-camera’s

o Nood aan overleg Vlaanderen en Brussel voor afstemming van het
genoemd project. Verdere invulling van de coördinatie tussen beide
gewesten.
5.

Kernvragen naar besluitvorming
Na interactieve debatvoering en gedachtewisseling, stelt de voorzitter voor om
volgende kernvragen te beantwoorden met als doel een gefaseerd stappenplan uit
te werken, gedragen door de 35 burgemeesters en , bij uitbreiding de
gemeenteraden :
 Bevindt de arrondissementscommissaris in de mogelijkheid om , samen
met de federale entiteiten, een architectuur te ontwikkelen voor de
inrichting van een ANPR –shield ?

6.



Stel dat het Communicatie-en Informatiecentrum (CIC) voldoende
uitgebreid is (incl. financieringsmiddelen), wat kunnen we concreet
realiseren in afstemming met Brussel?



Absolute noodzaak om een verdere bevraging bij de korpschefs te
realiseren in het kader van de prioriteitenbepaling én de voorziening van
de nodige middelen in de begroting.

Besluitvorming in het kader van ANPR-project


Versterking Backoffice



Stappenplan is noodzakelijk voor de implementatie van zowel een
performantere server als voor de inrichting van ANPR-camera’s op
strategische punten binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde.
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7.

Plan van aanpak,als resultante van bovengenoemde acties, door de
gemeenteraden van de 35 steden en gemeenten binnen Halle –Vilvoorde
goed te keuren .

Vastlegging datum volgende bijeenkomst

De volgende vergadering is gepland op 8 september , van 12u.30 tot 14u.00 in de kantoren
van Haviland. Broodjes zullen worden voorzien.
Volgende agendapunten worden ondermeer besproken :




Status en ondernomen acties m.b.t. ANPR-project
Nood aan een volwaardige bestaffing van het justitiehuis : toelichting context en
problematiek door Procureur des Konings T. Freyne
Acties en stappen m.b.t. bovengenoemde onderwerpen

Stephan Verwee
Secretaris

Hans Bonte
Voorzitter

Pagina 4 van 4

