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Geacht raadslid, 

 

1) De Politiezone Gent geeft mij het volgende mee: 

Om snel beslissingen te kunnen nemen en/of maatregelen te kunnen treffen wordt een dashboard 

bijgehouden dat dagelijks op punt wordt gesteld. 

Hierbij de cijfers: 

 

 

 

 

 

(*) Gekend en gerekend tot 18/11 

 Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov 

(*) 

Totaal 

Gemiddeld aantal zieke 

personeelsleden per dag 

144 97 75 79 82 84 84 103 70 - 

Aantal collega’s besmet 

met corona (positieve 

test) 

0 0 0 1 0 0 2 23 15 41 

Aantal collega’s 

preventief thuis 

6 4 1 22 10 10 22 69 26 170 

Aantal dagen dat 

collega’s preventief 

thuis waren 

32 45 3 60 31 66 119 391 233 980 

  Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov 

(*) 

Totaal 

Werkgerelateerde 

corona risicocontacten 

Waarvan geklasseerd als 

‘hoog risico’ (arbeidsarts) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

104 

3 

289 

18 

40 

8 

433 

29 

Ingediende dagregisters 

gelinkt aan corona 

situaties 

505 214 37 91 21 39 138 355 72 1472 
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Sinds de uitbraak van de pandemie is er een bijzondere aandacht en accurate opvolging van de 

vooropgestelde maatregelen binnen het korps. Dit betreft het verplicht gebruik van de mondmaskers 

in de voertuigen en in de gebouwen van de politie, het systematisch ontsmetten van de 

bureaumeubelen en toebehoren na gebruik, het systematisch ontsmetten van de voertuigen na 

gebruik, enz…. Poetsbeurten werden opgedreven met bijzondere aandacht voor het verluchten van de 

werkruimtes. Alle burelen en vergaderruimtes werden heringericht waarbij de garantie werd verleend 

dat de nodige afstand (social distancing 1,5m) kan worden bewaard. Tevens werd in elke ruimte 

bepaald hoeveel medewerkers worden toegelaten en daar waar nodig werden schermen geplaatst. 

Aan elke ingang van de gebouwen werd ontsmettingsvloeistof voorzien. In overleg en op advies van 

de preventieambtenaar worden maatregelen bijgestuurd en/of bijkomend opgelegd. Daar waar het 

mogelijk is wordt verplicht getelewerkt. Daarnaast werd er een eigen COVID-19 infolijn 

geïmplementeerd. Het is een infolijn, bemand door vrijwilligers uit het korps, die van 08.00 uur tot 

18.00 uur de medewerkers van de Politiezone Gent te woord staan omtrent allerhande corona- 

gerelateerde vragen. Deze interne telefoonlijn neemt ook pro-actief contact op met collega’s die een 

quarantaine-attest hebben binnengebracht en/of die mogelijks een risico-contact hadden. Een contact 

tracing  wordt op poten gezet en als er een besmetting is wordt een vastgelegd reactieschema gevolgd.  

Tot op heden zijn wij erin geslaagd om de dienstverlening aan de burger te garanderen. Sommige taken 

werden wel in minder mate uitgevoerd (bvb deurwaardersbijstand, enz …) of de manier waarop 

bepaalde taken worden uitgevoerd werden aangepast. Huisbezoeken (bvb n.a.v. woonstcontrole) 

beperken zich tot een bezoek tot aan de deur en aangiftes via e-loket worden gepromoot. De 

onthaalfunctie wordt zoveel als mogelijk op afspraak georganiseerd.  Deze werking op afspraak heeft 

veel voordelen en er is gebleken dat alles veel vlotter verloopt. Zo komt men niet onverwacht terecht 

in een wachtrij om aan te schuiven. Het onthaal op afspraak doet dus geen afbreuk aan een maximale 

dienstverlening. In deze coronatijden geeft het de politie dan ook de mogelijkheid om genoeg tijd te 

voorzien om alles te ontsmetten voor de volgende afspraak er is. Afspraken kunnen zowel telefonisch 

als via internet gemaakt worden. Aan de ingang van alle commissariaten vindt men een QR-code. Als 

burgers deze code scannen komen ze rechtstreeks in de afsprakenmodule terecht. Het blijft uiteraard 

mogelijk dat burgers - die zich niet vooraf hebben aangemeld - ter plaatse nog een afspraak vastleggen. 

Het risico dat de minimale dienstverlening in het gedrang komt is momenteel niet aan de orde. Om de 

minimale dienstverlening te garanderen werd een scenario uitgewerkt waarbij, mocht dit nodig 

blijken, de organisatie en werking van de Politiezone Gent op een volledig andere manier kan worden 

geregeld en aangestuurd.  
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2) De Brandweerzone Centrum geeft mij het volgende mee: 

 

Sinds de aanvang van de Corona-crisis is de zone actief de ziektecijfers gaan monitoren. Deze cijfers 

worden weergegeven in onderstaande grafieken. Het totaal aantal zieken wordt opgedeeld in: 

- Langdurig zieken 

- COVID-19 besmettingen 

- Quarantaine 

- Overige zieken 

 

 

 

 

Daarnaast is er ook een grafiek waarbij de ziekten per personeelsgroep worden weergegeven, zodat 

snel kan worden gedetecteerd of de dienstverlening in het gedrang zou komen. Zoals u in deze 

grafiek kan zien, is de continuïteit van de dienstverlening tot op heden steeds gegarandeerd 

gebleven: 
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In de zone wordt sinds 15 juli zelf aan contacttracing gedaan.  Daarbij worden de besmettingen en 

quarantaines actief opgevolgd en de werkgerelateerde contacten van besmette personen in kaart 

gebracht. 

 

Cijfers met betrekking tot deze contacttracing: 

 

  besmettingen nauwe contacten 

werkgerelateerd 

lichte contacten 

werkgerelateerd 

augustus 2 6 4 

september 2 13 0 

oktober 18 35 100 

november (tot en met 17/11) 7 1 6 

 

De preventieadviseur doet geen brononderzoek, maar toch kon worden vastgesteld dat er van de 29 

besmettingen: 

- 3 werden besmet door een collega: 1 op het werk, 1 door carpool, 1 in privé. 

- 7 werden besmet door gezinslid. 

- Van de overige 19 is de bron onbekend. 
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Bij de start van de Corona-crisis werd een crisiscel opgericht (de Taskforce Corona) met als doel de 

evolutie van de pandemie en de federale maatregelen op te volgen en te vertalen naar de 

organisatie.  

De maatregelen genomen in de zone worden duidelijk gecommuniceerd naar de personeelsleden via 

twee kanalen: 

 

1. De Nieuwsflash Corona waarin alle nieuwe/gewijzigde maatregelen worden opgenomen en 

toegelicht. Tot op heden zijn er 20 Nieuwsflashes verschenen, die via onderstaande linken 

kunnen worden geraadpleegd: 

 

Nieuwsflash 1 

Nieuwsflash 2 

Nieuwsflash 3 

Nieuwsflash 4 

Nieuwsflash 5 

Nieuwsflash 6 

Nieuwsflash 7 

Nieuwsflash 8 

Nieuwsflash 9 

Nieuwsflash 10 

Nieuwsflash 11 

Nieuwsflash 12 

Nieuwsflash 13 

Nieuwsflash 14 

Nieuwsflash 15 

Nieuwsflash 16 

Nieuwsflash 17 

Nieuwsflash 18 

Nieuwsflash 19 

Nieuwsflash 20 

 

https://mailchi.mp/06414d39431e/nieuwsbrief-oktober-2625889?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/e4d26e804245/nieuwsbrief-oktober-2627313?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/fc6a719a8661/nieuwsbrief-oktober-2628945?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/633a99b8363b/coronanieuwsflash?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/ca68ec0967bc/coronanieuwsflash-2634917?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/9ee2ad8428ed/coronanieuwsflash-2639493?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/f3e65ccb9103/coronanieuwsflash-2641089?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/7076e29b8bd2/coronanieuwsflash-2650993?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/06a7a755728e/coronanieuwsflash-2655209?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/092fc408d9bd/coronanieuwsflash-2660609?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/b2f6ac67954e/coronanieuwsflash-2676569?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/6906412a9803/coronanieuwsflash-2682169?e=b5df059b75
https://mailchi.mp/36dc9ff36911/coronanieuwsflash-2700853?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/6733250a8b8d/coronanieuwsflash-2714325?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/bb83ff7f66f4/coronanieuwsflash-2738225?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/4f758dfcfa5a/coronanieuwsflash-2749629?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/9db540eab9eb/coronanieuwsflash-2756221?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/b5a5f3f98db2/coronanieuwsflash-2782189?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/dc4616acfd0c/coronanieuwsflash19?e=cd44335dae
https://mailchi.mp/480978fdcdaa/coronanieuwsflash20?e=cd44335dae
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2. De website bwzc.corona.be waarin alle op vandaag geldende maatregelen duidelijk en 

overzichtelijk worden toegelicht 

 

Zoals reeds hogerop vermeld is de hulpverlening en de dienstverlening algemeen tot op vandaag nog 

nooit in het gedrang gekomen.  

Er is wel een afschakelplan opgemaakt dan kan worden toegepast in het geval de ziektecijfers een 

impact dreigen te krijgen op de operationele werking van de hulpverleningszone.  

 

 

Mathias De Clercq 

Burgemeester 

30/11/2020 

 

 

https://sites.google.com/view/coronabwzc/corona-bwzc

