POLITIERAAD
16 juni 2005
Verslag
Kontichstraat 17
2650 Edegem

Aanwezig:

Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders, Nicole Muyshondt, burgemeesters.
Marc Vanhaute, Kristien Bossuyt-Tack, Luc Eekhout, Louis Convents,
Bart Breugelmans, Eddy Florent, Kris Wils, Ann Cuykens,
Désirée Van Raemdonck – Oen, Paul Janssens,
Henri Vercauteren, Marleen Van den Eynde, Karel Laurent,
Christel Cools, Stanislas Le Paige, René Van Dessel, raadsleden.
Frank Noël, korpschef.
Tom Wustenberghs, secretaris.

Verontschuldigd:

Jef Van linden, Marc van den Abeelen, burgemeesters.
Guido Goyvaerts, Eduard Verbist, Pierre Van Dijck, raadsleden

De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 21 APRIL 2005

Het verslag van de politieraad van 17 februari 2005 wordt goedgekeurd.
De secretaris verwijst naar de beraadslaging over de overheidsopdracht, die uitbesteed werd aan IGEAN
om voor verschillende besturen een aanbesteding te organiseren voor de levering van elektriciteit. Bij het
bundel was weliswaar het bestek gevoegd, maar de goedkeuring daarvan was niet expliciet opgenomen
in de besluitvorming. Vandaar dat het besluit aangevuld werd met de passende bepalingen over het
bestek.
Elk raadslid heeft een gewijzigd exemplaar ontvangen.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2.

PERSONEEL: FUNCTIE
VAN CONSULENT(E),
VACANTVERKLARING HALFTIJDS

DIENST VERKEER

(CALOG, NIVEAU B)

De korpschef licht toe dat deze vacatures kaderen in de verkeersveiligheidsovereenkomst voor 2005.
Daarin zijn subsidies voorzien voor de aanwerving van bijkomend personeel specifiek voor verkeer. Aan
de raad wordt nu de vacantverklaring van de vacatures voorgesteld; de effectieve invulling daarvan moet

wachten op de definitieve goedkeuring van de verkeersveiligheidsovereenkomst en de toekenning van de
subsidies.
De voorzitter vult aan dat vorig jaar vooral de nadruk lag op de aankoop van bijkomend materiaal voor de
dienst verkeer, terwijl dit jaar de klemtoon ligt op de inzet van extra personeel.
Raadslid Kris Wils stelt zich vragen bij de opportuniteit van de inschakeling van CALOG-personeel voor
verkeersonderricht. Hij geeft de voorkeur aan de inzet van operationeel personeel. Daarnaast stelt hij de
vraag of het beheer van personeelsdossiers, zoals vermeld in de functiebeschrijving, geen oneigenlijk
gebruik van dat extra personeel inhoudt? De korpschef antwoordt dat het zeker niet de bedoeling is en
zal dit laten aanpassen. Het onderricht moet heel ruim geïnterpreteerd worden; het gaat vooral om de
praktische organisatie daarvan.
Raadslid Marleen Van den Eynde betreurt dat de indiensttreding maar mogelijk zou zijn vanaf
september, hetgeen veel verloren tijd is. De korpschef herhaalt dat eerst de
verkeersveiligheidsovereenkomsten moeten goedgekeurd zijn. Wij hopen de aanstellingen te kunnen
voorleggen tijdens de politieraad van september. Daarnaast verwijst het raadslid naar de leerkracht
verkeerseducatie van Edegem en vraagt of deze persoon kan ingeschakeld worden voor het onderricht in
heel de zone? De korpschef zegt dat het de bedoeling is deze verkeerseducatie te integreren binnen
HEKLA en het aanbod te verruimen. Indien deze persoon interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden,
zou dit zeker tot de mogelijkheden behoren.
Raadslid Paul Janssens verwacht veel meer van een consulent dan de verantwoordelijkheden beschreven
in het functieprofiel. Er is zeker nood aan een grondige verkeersanalyse en meer denkwerk rond de
mobiliteit in onze zone.
De voorzitter vat samen dat de consulent ook adviserend en ondersteunend moet werken. Het
functieprofiel zal in die zin aangepast worden.
Raadslid Rik Vercauteren stelt vast dat de datum voor het indienen van kandidaturen reeds is verstreken.
De voorzitter antwoordt dat ook dit zal aangepast worden. De juiste datum hangt samen met de
goedkeuring van de overeenkomst en zal door het politiecollege vastgesteld worden.
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 de politiezone HEKLA 5349 in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomsten
subsidies kan genieten voor de aanwerving van contractuele personeelsleden voor bepaalde duur;
Overwegende dat de korpschef deze aanwervingen noodzakelijk acht om de doelstellingen van de
verkeersveiligheidsovereenkomsten te realiseren;
Overwegende dat de mogelijkheden van de verkeersveiligheidsovereenkomsten en de impact daarvan op
het organogram geen rekening kon gehouden worden bij de vaststelling van de personeelsformatie;
Overwegende dat om geen subsidies te verliezen, de personeelsleden zullen aangeworven worden in de
vacante plaatsen binnen het organogram; dat evenwel een nieuwe aangepaste functiebeschrijving moet
goedgekeurd worden;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van halftijdse consulent(e) (CALOG, niveau B dienst verkeer) in contractueel verband vacant
te verklaren overeenkomstig de aanwervingvoorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.

Artikel 3
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikelen 85 en 86 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus aan
de provinciegouverneur wordt verstuurd.
Artikel 4
Publiceren van de vacature via www.jobpol.be (geïntegreerde politie), www.hekla.be en VDAB.
3.

PERSONEEL: FUNCTIE
VAN CONSULENT(E),
VACANTVERKLARING VOLTIJDS

DIENST VERKEER

(CALOG, NIVEAU B)

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 de politiezone HEKLA 5349 in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomsten
subsidies kan genieten voor de aanwerving van contractuele personeelsleden voor bepaalde duur;
Overwegende dat de korpschef deze aanwervingen noodzakelijk acht om de doelstellingen van de
verkeersveiligheidsovereenkomsten te realiseren;
Overwegende dat de mogelijkheden van de verkeersveiligheidsovereenkomsten en de impact daarvan op
het organogram geen rekening kon gehouden worden bij de vaststelling van de personeelsformatie;
Overwegende dat om geen subsidies te verliezen, de personeelsleden zullen aangeworven worden in de
vacante plaatsen binnen het organogram; dat evenwel een nieuwe aangepaste functiebeschrijving moet
goedgekeurd worden;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van volltijdse consulent(e) (CALOG, niveau B dienst verkeer) in contractueel verband vacant te
verklaren overeenkomstig de aanwervingvoorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 3
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikelen 85 en 86 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus aan
de provinciegouverneur wordt verstuurd.
Artikel 4
Publiceren van de vacature via www.jobpol.be (geïntegreerde politie), www.hekla.be en VDAB.
4.

PERSONEEL: FUNCTIE
VAN ASSISTENT(E),
VACANTVERKLARING HALFTIJDS

DIENST VERKEER

(CALOG, NIVEAU C)

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 de politiezone HEKLA 5349 in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomsten
subsidies kan genieten voor de aanwerving van contractuele personeelsleden voor bepaalde duur;
Overwegende dat de korpschef deze aanwervingen noodzakelijk acht om de doelstellingen van de
verkeersveiligheidsovereenkomsten te realiseren;
Overwegende dat de mogelijkheden van de verkeersveiligheidsovereenkomsten en de impact daarvan op
het organogram geen rekening kon gehouden worden bij de vaststelling van de personeelsformatie;
Overwegende dat om geen subsidies te verliezen, de personeelsleden zullen aangeworven worden in de
vacante plaatsen binnen het organogram; dat evenwel een nieuwe aangepaste functiebeschrijving moet
goedgekeurd worden;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van halftijdse assistent(e) (CALOG, niveau C dienst verkeer) in contractueel verband vacant te
verklaren overeenkomstig de aanwervingvoorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 3
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikelen 85 en 86 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus aan
de provinciegouverneur wordt verstuurd.
Artikel 4
Publiceren van de vacature via www.jobpol.be (geïntegreerde politie), www.hekla.be en VDAB.
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 20.32 uur.
Aartselaar, 16 juni 2005.

Tom Wustenberghs
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter

