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Aanwezig:

Marc van den Abeelen, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders, Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Xavier Van Rooy,
burgemeesters.
Marc Vanhaute, Kristien Bossuyt-Tack, Luc Eekhout, Louis Convents,
Bart Breugelmans (vanaf punt 5), Kris Wils, Ann Cuykens,
Désirée Van Raemdonck – Oen, Paul Janssens, Henri Vercauteren, Karel Laurent,
Pierre Van Dijck, Christel Cools, Stanislas Le Paige, René Van Dessel, raadsleden.
Frank Noël, zonale korpschef.
Tom Wustenberghs, secretaris

Verontschuldigd: Eddy Florent, Guido Goyvaerts, Marleen Van den Eynde, Eduard Verbist,
raadsleden.

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en verwelkomt de aanwezigen.
DE POLITIERAAD:
Openbare zitting:
1. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 22 APRIL 2004
Raadslid Rik Vercauteren vraagt of er een antwoord is op zijn vraag over de begrotingswijziging. De
korpschef antwoordt dat na overleg met de bijzonder rekenplichtige de opmerkingen van de provincie
zullen verwerkt bij de eerstvolgende begrotingswijziging, die gepland is voor september of oktober.
Het verslag van de politieraad van 22 april 2004 wordt goedgekeurd.
2. PERSONEEL: FUNCTIE VAN ICT-ADVISEUR – NIVEAU A(CALOG) – VACANTVERKLARING
De korpschef licht het ontstaan van deze vacature toe, die het gevolg is van het beëindigen van de
stage van de huidige ICT-adviseur. Het verloop van de stage werd ongunstig beoordeeld, waardoor
de betrokkene ontslagen werd wegens arbeidsongeschiktheid. De betrokkene heeft zich bij zijn
ontslag neergelegd.
Op vraag van raadslid Paul Janssens antwoordt de korpschef dat de negatieve beoordeling was
ingegeven door diverse functioneringsproblemen.
Raadslid Karel Laurent informeert naar het verloop van de aanwervingsprocedure indien er via de
mobiliteit geen geschikte kandidaat gevonden wordt, hetgeen door de korpschef wordt toegelicht.
Daarnaast dringt het raadslid aan op meer precieze functiebeschrijvingen, daar de tegenstellingen in
de teksten zeer opvallend zijn.
De korpschef vraagt begrip daar de functiebeschrijvingen onder hoge tijdsdruk zijn opgesteld. Omdat
het niet zinvol is voor elke verbetering een dossier aan de politieraad voor te leggen, stelt de
korpschef voor om de geciteerde tegenstellingen bij een integrale herziening van de
functiebeschrijvingen weg te werken.

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 en 15 bis, 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 het collegebesluit van 14 mei 2004 waarbij dat de huidige ICT-adviseur zijn stageperiode
heeft beëindigd op datum van 14 mei 2004;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één ICT-adviseur (CALOG, niveau A) vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 3
Het selectie-interview te organiseren.
Artikel 4
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
3. PERSONEEL: FUNCTIE VAN TWEE INSPECTEURS INTERVENTIE - VACANTVERKLARING
De korpschef legt uit dat deze vacantverklaringen het gevolg zijn van bevorderingen en de
mobiliteitsrondes, waardoor sommige medewerkers de zone verlaten.
Raadslid Paul Janssens informeert naar de invulling van de personeelsformatie. De korpschef verwijst
naar het bijgevoegde document, waarin de raadsleden alle informatie kunnen terugvinden. De
korpschef deelt mee dat het probleem van de onderbemanning een voortdurend aandachtspunt is,
maar toch drukt hij de hoop uit om begin volgend jaar het gewenste niveau van bezetting te bereiken.
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 en 15 bis, 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;
Overwegende dat één inspecteur interventie gebruik heeft gemaakt van de mobiliteit naar de lokale
politiezone Antwerpen;
Overwegende de goedkeuring van de korpschef van 1 februari 2004 voor toekenning van voltijdse
loopbaanonderbreking aan een inspecteur;
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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 twee inspecteurs interventie vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacatures mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, tweede cyclus
van 2004.
Artikel 3
Het selectie-interview te organiseren.
Artikel 4
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
4. PERSONEEL: FUNCTIE VAN INSPECTEUR RECHERCHE - 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 en 15 bis, 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 het raadsbesluit van de politiezone Antwerpen van 23 april 2004 waarbij één inspecteur
recherche van de politiezone HEKLA werd benoemd tot hoofdinspecteur;
Gelet op het raadsbesluit van 10 juni 2004, houdende de benoeming van drie hoofdinspecteurs,
conform de omzendbrief GPI 25bis in kader van het uitstel van mobiliteit;
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 één inspecteur recherche vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, tweede cyclus
van 2004.
Artikel 3
Het selectie-interview te organiseren.
Artikel 4
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
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Geheime zitting:
Er werden 4 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 20.35 uur.

Aartselaar, 10 juni 2004.

Tom Wustenberghs
secretaris

Marc van den Abeelen
burgemeester-voorzitter
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