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Aanwezig:

Marc van den Abeelen, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders, Jef Van linden, burgemeesters.
Marc Vanhaute, Luc Eekhout, Louis Convents, Eddy Florent, Kris Wils,
Ann Cuykens, Désirée Van Raemdonck – Oen, Paul Janssens,
Henri Vercauteren, Guido Goyvaerts, Marleen Van den Eynde,
Karel Laurent, Eduard Verbist, Pierre Van Dijck, Christel Cools,
Stanislas Le Paige, René Van Dessel, raadsleden.
Frank Noël, zonale korpschef.
Tom Wustenberghs, secretaris.

Verontschuldigd:

Luc Vuylsteke de Laps, Xavier Van Rooy, burgemeesters.
Kristien Bossuyt-Tack, Bart Breugelmans, raadsleden..

De voorzitter opent de vergadering om 20.06 uur en verwelkomt de aanwezigen.
DE POLITIERAAD:
Vooraf aan de behandeling van de agenda merkt raadslid Marleen Van den Eynde op dat de raadsleden
laattijdig de agenda hebben ontvangen en dat bijgevolg de oproepingstermijn van zeven dagen niet
werd gerespecteerd. Raadslid Rik Vercauteren sluit zich hier bij aan en stelt dat tevens dat de
bekendmakingen laattijdig werden uitgehangen aan de gemeentehuizen.
De korpschef en de secretaris zullen dit verder onderzoeken, maar de korpschef geeft reeds mee dat op
25 november 2004 een bijeenkomst van het basisoverlegcomité plaatsvond dat ondermeer handelde
over de nieuwe kledij. De resultaten daarvan zijn ’s anderendaags door het politiecollege besproken,
waarna dezelfde dag de agenda voor de politieraad zou verstuurd zijn. Het onderwerp wordt verder
onderzocht. Omdat de raadsleden de zitting ondanks deze opmerkingen verder willen zetten, vat de
voorzitter de bespreking van de agenda aan.
Openbare zitting:
1. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 18 NOVEMBER 2004
Raadslid Paul Janssens merkt op dat in het verslag van 18 november 2004 onder agendapunt 2 de CDVU
moet vermeld worden in plaats van de CDU.
Het verslag van de politieraad van 18 november 2004 wordt goedgekeurd met 19 stemmen vóór en
1 onthouding.

2. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP KLEDIJ “NIEUW UNIFORM” - POLITIEPERSONEEL GOEDKEURING
RAMING EN LASTENBOEK EN VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE
Raadslid Paul Janssens informeert of er voldoende mededinging mogelijk zal zijn, waarop de korpschef
antwoordt dat het aantal mogelijke leveranciers zeer beperkt is. Volgende week is er nog een
persvoorstelling gepland. We weten ook dat er vele wachtenden zijn en dat de levering mogelijk maar
kan starten vanaf september 2005. Om niet onnodig meer tijd te verliezen, willen we dus snel van start
gaan.
De uitgaven voor het nieuwe uniform zijn voorzien in de begroting, hoewel het slechts gaat om de
zomerkledij. De korpschef merkt op dat alle stukken nog niet beschikbaar zijn. Bovendien moeten we
nog afwachten of een mogelijk raamcontract van de federale politie meer voordelen kan bieden.
Op de vraag of het niet eenvoudiger is via gewone kleermakers te werken, zoals raadslid
Marleen Van den Eynde suggereert, antwoordt de korpschef dat de huidige werkwijze het meest flexibel
is. Raadslid Marc Vanhaute informeert of er voor deze aankopen niet met andere zones kan
samengewerkt worden om zodoende schaalvoordelen te creëren. De korpschef antwoordt dat zulks
vandaag niet tot de mogelijkheden behoort.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S., 22 januari 1994, err. B.S.,
25 februari 1997).
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 (B.S.,
26 januari 1996, err. B.S., 25 februari 1997).
Gelet op het koninklijk besluit en de bijlagen van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S.,
18 oktober 1996).
Gelet op de bepalingen van de bestekken opgesteld door de federale politie voor de leveringen van
het nieuwe politieuniform die de visuele identiteit en de waardigheid en respect voor het nieuw
ontworpen uniform garanderen;
Gelet de politiezone Hekla de conformiteitscontrole met de federale lastenboeken kan laten
uitvoeren door een erkend technisch textiellabo;
Gelet op de omzendbrief GPI 12 van 7 november 2001 betreffende de basisuitrusting van de
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (B.S., 19 december 2001).
Gelet op het feit dat er momenteel slechts een beperkt gedeelte van de nieuwe kledij- en
uniformonderdelen te verkrijgen is wegens productiecapaciteit;
Gelet op het ontwerp van lastenboek;
Overwegende dat ten behoeve van het politiepersoneel het aangewezen is de reeds beschikbare nieuwe
uniform- en kledijonderdelen aan te kopen teneinde het integratieproces van de personeelsleden van de
verschillende vroegere korpsen in de nieuwe geïntegreerde politie enerzijds te vergemakkelijken en
anderzijds zal het nieuwe uniform in het straatbeeld bijdragen tot het veiligheidsgevoel bij de bevolking
door een verbeterde zichtbaarheid van de politie na de hervorming;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/124-05 van de
gewone dienst van de begroting 2005;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van kledij en uniformonderdelen voor het politiepersoneel
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund na toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Artikel 3

Deze uitgave, geraamd op € 66.000 (exclusief btw), aan te rekenen op artikel 330/124-05 van de gewone
dienst van de begroting.
Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een overzichtslijst
verzonden aan de provinciegouverneur.
3. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP TWEE VOERTUIGEN - POLITIECOMBI GOEDKEURING RAMING
EN LASTENBOEK VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE
Raadslid Guy Govaerts informeert of de voorziene prijs ook de uitrusting van de wagens omvat. De
korpschef bevestigt dit, doch dat alleen de Astrid-uitrusting afzonderlijk moet aangekocht worden.
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 31/12/ 2005 een open meerjarige overeenkomst afgesloten heeft met leveranciers die
opgenomen zijn in de Lijst Aannemers Voertuigen – DMA 2002 R3 109;
Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om over te gaan tot de vervanging van twee voertuigen bij
de dienst interventie:
één voertuig( FHH421) is afgeschreven wegens ernstige technische defecten met zware
herstellingskosten (beslissing Pol.Col.van 26/11/04)
één voertuig FKJ271, in dienst sedert 20/3/1996 met een kilometertraject van 240.000 km, een
gemiddeld verbruik van 17,13liter benzine, een gebruikskostprijs jaar 2004 van € 7.600 of € 0,36/km, is
niet meer geschikt voor de dienst interventie;
Overwegende dat het voor de dienst interventie aangewezen is om voertuigen aan te schaffen van het
zelfde type die reeds in gebruik zijn, namelijk politievoertuig type combi;
Overwegende dat de nieuwe voertuigen kunnen aangekocht worden door aan te sluiten bij de
raamovereenkomst opgesteld door de federale politie;
Overwegende dat de geraamde kostprijs € 86.000 bedraagt;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de begroting 2005, waarop nog € 115.000,00 beschikbaar is.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen voor de dienst interventie van twee politievoertuigen,type combi, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Het bedrag van de uitgave wordt geraamd op € 86.000(inclusief btw).
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de
begroting 2005.
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

31/12/2005, 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.
Geheime zitting:
Er werden 4 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.

Aartselaar, 9 december 2004.

Tom Wustenberghs
secretaris

Marc van den Abeelen
burgemeester-voorzitter

