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Verontschuldigd:

Marc van den Abeelen, burgemeester.
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De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur, verwelkomt de aanwezigen en deelt mee dat het
oorspronkelijke punt 4 van de agenda een materie betreft voor de geheime zitting. Derhalve zal het punt in
de geheime zitting behandeld worden.
DE POLITIERAAD:
Openbare zitting:
1. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 11 DECEMBER 2003
Het verslag van de politieraad van 11 december 2003 wordt goedgekeurd.
2. PERSONEEL: FUNCTIE VAN 1 INSPECTEUR - VACANTVERKLARING
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, inzonderheid de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (Mammoetbesluit), inzonderheid de artikelen VI.II.8 - 35 en XII.VI.1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235,eerste lid, van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 8 mei 2002 , houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Gelet op de kandidaatstelling van de mobiliteitcyclus 2003-02, waarbij een inspecteur geslaagd is voor de
selectie bij de scheepvaartpolitie binnen de federale dienst;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze vervanging noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers, die het korps verlaten, zo snel mogelijk te
vervangen;

BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van inspecteur vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, eerste cyclus van
2004.
Artikel 3
Het selectie-interview te organiseren.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
3. PERSONEEL: FUNCTIE VAN ASSISTENT(E), BEDRIJFSEENHEID GERECHTELIJKE
ADMINISTRATIE (CALOG, NIVEAU C) VACANTVERKLARING
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, inzonderheid de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (Mammoetbesluit); inzonderheid de artikelen VI.II.8 - 35 en XII. VI. 1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 08 mei 2002, houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat Sophie Van Mechelen, personeelslid bij de dienst gerechtelijke administratie, voltijds
tewerk werd gesteld als assistente;
Overwegende dat zij sedert 1 april 2003 halftijdse loopbaan duur geniet;
Overwegende dat Sophie Van Mechelen bij brief van 5 januari 2004 vraagt om van een voltijdse loopbaan
onderbreking te kunnen genieten;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om de continuïteit van de
dienstregeling gerechtelijke administratie te waarborgen.
Overwegend dat halftijdswerkende personeelsleden louter contractueel kunnen worden vervangen;
Overwegend dat de korpschef voorstelt een halftijdse contractuele administratieve medewerk(er)ster aan te
werven.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van halftijdse assistent(e) (CALOG, niveau C bedrijfseenheid gerechtelijke administratie) in
contractueel verband vacant te verklaren overeenkomstig de aanwervingsvoorwaarden vermeld als bijlage
bij dit besluit.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer en het selectie
interview te organiseren.
Artikel 3
Bij gebreke aan kandidaten via de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer in eigen beheer de
selectie te organiseren volgens de voorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.

Artikel 5
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
4. OVERHEIDSOPDRACHTEN: ONDERHANDELINGSPROCEDURE AANKOOP 30 PERSONAL
COMPUTERS - GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK EN VASTSTELLING
GUNNINGSPROCEDURE
Burgemeester Koen Snyders en raadslid Guy Govaerts komen tijdens de beraadslaging over dit onderwerp
ter zitting.
De korpschef licht toe dat dit aankoopdossier past in de vooropgestelde planning. Het is een laatste
bestelling van 30 computers; in de toekomst zullen het telkens schijven van 20 eenheden zijn. Wat de oude
computers betreft en het al dan niet verkopen ervan, wordt nog onderzocht of een aantal computers kunnen
gerecupereerd worden en uitgerust met eenvoudige software.
Op een aantal inhoudelijke vragen met betrekking tot het lastenboek antwoordt commissaris Willy De Belder
dat de leverancier voldoende personeel moet inzetten om de levering mogelijk te maken binnen het
afgesproken tijdsbestek. De leveringstermijn is dan ook één van de parameters waarop de leveranciers
zullen beoordeeld worden. De nieuwe computers zullen geplaatst worden waar er op dit ogenblik met de
oudste toestellen gewerkt wordt. De geraamde waarde van de opdracht is inclusief BTW.
Er wordt tevens gediscussieerd over de technische specificaties van het voorziene materieel. Deze lijken
eerder minimaal en sommige raadsleden vrezen voor dure upgrades. Commissaris De Belder antwoordt dat
de specificaties beantwoorden aan de normen voor een ISLP-omgeving en de eerste upgrades zijn slechts
te verwachten tegen 2006. Op dit ogenblik is dit dus een voldoende uitrusting. De politieraad suggereert om
toch varianten in te bouwen en ruimte te laten in de onderhandelingen over de mogelijkheden inzake
bijkomend intern geheugen.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het ontwerp van lastenboek;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 12 januari 2004;
Overwegende dat door de evolutie in de informaticawereld, Windows NT 4.0 een verouderd
besturingssysteem is, USB wordt niet ondersteund in Windows NT4.0;
Overwegende dat een upgrade naar Windows 2000 zich opdringt, ISLP laat deze upgrade thans ook toe;
Overwegende dat een aantal PC’s in het huidige contingent echter ongeschikt zijn voor een upgrade naar
Windows 2000, voornamelijk de PC’s van vóór 1999;
Overwegende dat de continuïteit van het systeem moet gewaarborgd blijven;
Overwegende dat ten behoeve van de politiezone HEKLA, het in de zes politieposten voor de goede werking
noodzakelijk is dat het personeel kan beschikken over personal computers die een upgrade hebben
ondergaan;
Overwegende dat de levering van 30 PC’s voor het jaar 2004 geraamd wordt op € 40.000,00 inclusief BTW;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/742 53 van de
buitengewone dienst van de begroting 2004, waarop nog € 60.000,00 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop van 30 personal computers ten behoeve van de politiezone voor een geraamd
bedrag van € 40.000,00 (inclusief BTW) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mits
raadpleging van minstens drie kandidaat leveranciers.

Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330/742 53 van de buitengewone dienst van de begroting
2004.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
5. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP KOGELWERENDE VESTEN “TYPE VIP MET
BESCHERMINGSFACTOR TEGEN MESSTEKEN” EN BIJKOMENDE HOEZEN - GOEDKEURING
RAMING EN LASTENBOEK VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het aankoopdossier nr. DMA 2001 R3 108 van 28/9/2001 van de federale politie, waarbij uit het
gunningsverslag blijkt dat, na intensieve testen uitgevoerd door het Ballistisch Labo van de Koninklijke
Militaire School, de firma Ambassador Arms bvba onder de acht ontvangen offertes de inschrijver is met het
beste product.
Gelet op het feit dat de Federale Politie op grond van het boven vermelde aankoopdossier een open
meerjarige overeenkomst gedurende de periode van 2001 tot en met 31/12/2005 afgesloten heeft met de
firma Ambassador arms, kan de Lokale Politie in functie van haar behoeften een aantal soortgelijke vesten
bestellen, zonder bijkomende ballistische testen of nieuw bestek.
Gelet op de resultaten van de proefperiode waarbij door zes personeelsleden van de zone een
kogel/steekwerende vest van het type VIP gedurende een half jaar in 2003 werd gedragen en het
draagcomfort in orde bevonden werd mits een aantal praktische aanpassingen , zoals aanbrengen van
opbergzakjes, aanbrengen van graadkentekens;
Gelet op de bespreking van de aankoop kogel-steekwerende vesten op het BOC van 27.02.03 waarbij
tevens IGEAN een positief advies gegeven heeft over de aanschaf van de vesten zoals omschreven in het
aankoopdossier van de federale politie;
Overwegende dat ten behoeve van de personeelsleden die interventiedienst verzekeren en het personeel
van de dienst recherche, het dringend noodzakelijk is voor hun veiligheid, dat zij als eerste begunstigde
kunnen beschikken over een kogel/steekwerende vest in een gefaseerde aankoop optie,
Overwegende dat de levering van deze goederen geraamd wordt op 30.000,00 EUR inclusief BTW;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2004, waarop nog 35.000,00 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot leveren van 40 kogel/steekwerende vesten “type VIP met beschermingsfactor tegen
messteken” met hoes + draagtas en 40 bijkomende hoezen , zoals omschreven in het bestek Nr DMA 2001
R3 108 van 28/9/2001, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het bedrag van de uitgave wordt geraamd op 30.000,00 EUR (inclusief btw).
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting
2004.
Artikel 3
De gunning gebeurt door gebruik te maken van het bestaande raamcontract, afgesloten door de federale
politie, algemene directie materiële middelen, onder het nummer DMA 2001 R3 108 van 28 september 2001.

Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
6. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP TWEE VOERTUIGEN - 1 POLITIECOMBI EN 1 ANONIEM
VOERTUIG GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK VASTSTELLING
GUNNINGSPROCEDURE
Hoewel de politieraad geen probleem heeft met de aankoop van twee voertuigen, wordt opgemerkt dat het
politiecollege recent nog een dringende herstelling goedkeurde ter waarde van 5.000,00 EUR zodat de
vraag rijst of die herstelling nog wel zinvol was.
De korpschef antwoordt dat die beslissing goed is afgewogen binnen het politiecollege en dat er vooraf
technisch advies gevraagd was over de opportuniteit van de herstelling. Omdat dat advies positief was, werd
de herstelling goedgekeurd.
Op de vraag of het hier milieuvriendelijke voertuigen betreft, antwoordt de voorzitter dat er geen specifieke
normen zijn opgelegd voor de lokale politie.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het bestek met nr. DMA 2002 R3 109 van 25/10/2002 van de Federale politie, betreffende de
levering van anonieme en politievoertuigen ten voordele van de federale politie en de lokale politiezones ;
Gelet de Federale Politie op grond van het boven vermelde bestek gedurende de periode van oktober 2002
tot en met oktober 2005 een open meerjarige overeenkomst afgesloten heeft met leveranciers die
opgenomen zijn in de Lijst Aannemers Voertuigen – DMA 2002 R3 109;
Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de vervanging van twee dienstvoertuigen;
Overwegende dat een eerste voertuig (Nissan Primera met nummerplaat S 153 B), thans in gebruik bij de
lokale recherche, dateert van 1992 en reeds meer dan 200.000 km heeft afgelegd;
Overwegende dat dit voertuig afgekeurd werd na technische controle;
Overwegende dat dit voertuig bijgevolg bezwaarlijk in dienst kan gehouden worden;
Overwegende dat het tweede voertuig (Toyota Hiace met nummerplaat KJV 826), thans in gebruik bij het
hoofdcommissariaat, dateert van 1991 en meer dan 210.000 km op de teller heeft staan;
Overwegende dat de technische onderhoudskosten van het voertuig sterk oplopen en deze uitgaven niet
langer verantwoord zijn gelet op de staat en ouderdom van het voertuig;
Overwegende dat de vervanging van deze voertuigen zich opdringt;
Overwegende dat nieuwe voertuigen kunnen aangekocht worden door aan te sluiten bij de
raamovereenkomst opgesteld door de federale politie;
Overwegende dat de aankoop van gelijkaardige voertuigen wordt gepland, namelijk een politievoertuig
interventie (type combi) en een anoniem voertuig (type break);
Overwegende dat de geraamde kostprijs respectievelijk 42.672,77 EUR en 18.854,62 EUR bedraagt;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de begroting 2004, waarop nog 90.000,00 EUR beschikbaar.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van twee voertuigen, meer bepaald een politievoertuig voor de dienst
interventie en een anoniem voertuig voor de dienst recherche, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het bedrag van de uitgave wordt geraamd op 61.527,39 EUR (inclusief btw).
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting
2004.

Artikel 3
De aankoop gebeurt door gebruik te maken van de open driejarige overeenkomst afgesloten door de
federale politie op grond van het bestek met nr. DMA 2002 R3 109 en geldig van 25/10/2002 tot 25/10/2005,
betreffende de levering van anonieme en politievoertuigen ten voordele van de federale politie en lokale
politiezones.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
7. OVERHEIDSOPDRACHTEN: GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN
GUNNINGSVOORWAARDEN HOUDENDE HET LEVEREN VAN ELEKTRICITEIT AAN
INSTALLATIES EN GEBOUWEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE GEMEENTEN, OCMW'S,
KERKFABRIEKEN, POLITIEZONES EN ANDERE BESTUREN, WAARBIJ DE
OVERHEIDSOPDRACHT IN GEZAMENLIJKE NAAM WORDT GEVOERD DOOR IGEAN
DIENSTVERLENING
Burgemeester Vuylsteke de Laps deelt mee dat de gemeenten en de politiezones tijdig zullen geïnformeerd
worden over de resultaten van de offertes.
Gelet op de Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende
de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit;
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het decreet van 28 april 1993, houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief
toezicht op de gemeenten, in het bijzonder op de artikelen 30, 32 en 33;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het
energiebeleid betreft;
Gelet op de Wet van 10 maart 1925 op de Elektriciteitsvoorziening;
Gelet op de Wet van 2 april 2001 tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van
overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren.
Gelet op Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden
gewijzigd, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden
gewijzigd, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de beslissing van de politieraad van 12 juni 2003 houdende de goedkeuring om in te gaan op het
voorstel van IGEAN c.v. om in samenwerking met andere lokale besturen een prijsvraag te organiseren voor
de aankoop van elektriciteit;
Overwegende dat vanaf 01 januari 2003 elke politiezone een leverancier dient aan te duiden voor het
leveren van elektriciteit voor afnamepunten waarvan het aansluitingsvermogen meer dan 56kVA bedraagt;
Overwegende dat vanaf 01 juli 2003 elke politiezone een leverancier dient aan te duiden voor het leveren
van elektriciteit voor afnamepunten waarvan het aansluitingsvermogen minder dan 56kVA bedraagt;
Overwegende dat de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt (VREG) in haar
mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het kiezen van een leverancier door een overheid met
toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, duidelijk stelt dat besturen zich niet zonder meer
kunnen laten toewijzen aan de door de distributienetbeheerder of aardgasbeheerder aangewezen
leverancier, dit omwille van de dan te verwachten duurdere prijzen; dat aldus voor deze levering de
wetgeving op de overheidsopdrachten van toepassing is;
Overwegende dat de VREG in voormelde mededeling tevens aanraadt om bij de initiële vrijmaking van de
energiemarkt niet een te lange uitvoeringstermijn voor de opdracht te bepalen, aangezien de elektriciteitsen gasmarkt nog vatbaar is voor snelle veranderingen op korte termijn;
Overwegende dat hierbij het principe van de annaliteit van de begroting in acht dient genomen te worden;
dat aldus het aantal herhalingsopdrachten dient beperkt te blijven;

Overwegende dat de VREG in voormelde mededeling stelt dat verschillende besturen deze
overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door
de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt;
Overwegende dat door een gezamenlijke opdracht er redelijkerwijze een gunstigere prijs kan verwacht
worden, dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft;
Overwegende dat wordt voorgesteld IGEAN Dienstverlening aan te duiden om deze overheidsopdracht in
gezamenlijke naam uit te schrijven;
Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 25 maart 2003 van oordeel is dat de afnemer een
duidelijk inzicht moet krijgen in de structuur van de all-in- prijs, en dat dit kan bereikt worden door deze prijs
te splitsen in drie delen, te weten 1° de energiekost, 2° de vervoerkost, en 3° de bijdragen en heffingen, en
dat op de onderdelen 2 en 3 niet kan geconcurreerd worden;
Overwegende dat volgende besturen hun bevoegdheid tot het aangaan van onderhavige opdracht hebben
overgedragen aan IGEAN Dienstverlening, conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, zoals tot op heden gewijzigd:
Bestuur
gemeente Boom
gemeente Borsbeek
gemeente Brecht
gemeente Edegem
gemeente Hove
gemeente Kontich
gemeente Lint
gemeente Malle
gemeente Rumst
gemeente Schelle
gemeente Schilde
gemeente Wijnegem
gemeente Zoersel
gemeente Zwijndrecht
OCMW Boom
OCMW Borsbeek
OCMW Brecht
OCMW Edegem
OCMW Hove
OCMW Kontich
OCMW Lint
OCMW Malle
OCMW Rumst
OCMW Schelle
OCMW Schilde
OCMW Wijnegem
OCMW Zoersel
OCMW Zwijndrecht
Kerkfabriek H. Familie Schelle
Kerkfabriek H. Hart Boom
Kerkfabriek Sint-Catharina Boom
Kerkfabriek St Jozef Hove
Kerkfabriek St Laurentius Hove
Kerkfabriek St.-Petrus&Paulus Schelle
politiezone Hekla
politiezone Rupel
politiezone Voorkempen
politiezone Zwijndrecht
IMSIR Boom

Gewest. Bouwmaatsch. Boom-Terhagen
Sociale Bouwmaatschappij Schelle
VZW Weyninckhoven Hove
Overwegende dat onderhavige opdracht enuntiatief werd aangekondigd in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen op 18 juli 2003 onder het nummer 2003/S 136-122892;
Overwegende dat onderhavig lastenboek werd besproken op 29 oktober 2003 met de deelnemende
besturen;
Overwegende dat elk bestuur onderhavig lastenboek dient goed te keuren alvorens de
overheidsopdracht effectief kan toegewezen worden; dat aldus bij niet-goedkeuring door een bestuur
zij dient te worden geacht niet meer deel te nemen aan de procedure;
Op voorstel van IGEAN Dienstverlening;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het bestek voor de levering van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse
gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken, politiezones en andere besturen, waarbij de overheidsopdracht
in gezamenlijke naam wordt gevoerd door IGEAN Dienstverlening, goed te keuren.
Artikel 2
Deze levering te gunnen na openbare aanbesteding.
Artikel 3
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, verzonden aan de provinciegouverneur.
Geheime zitting:
Er werden 2 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.

Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.40 uur.

Kontich, 12 februari 2004.

Tom Wustenberghs
secretaris

Jef Van linden
burgemeester-voorzitter

