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Aanwezig:

Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders, Nicole Muyshondt, burgemeesters.
Luc Eekhout, Louis Convents (vanaf punt 2), Bart Breugelmans, Eddy Florent,
Kris Wils, Ann Cuykens, Désirée Van Raemdonck – Oen, Henri Vercauteren,
Guido Goyvaerts, Marleen Van den Eynde (tot en met punt 7), Karel Laurent,
Eduard Verbist, Pierre Van Dijck, Christel Cools, Stanislas Le Paige,
René Van Dessel, raadsleden.
Willy De Belder, waarnemend korpschef.
Tom Wustenberghs, secretaris.

Verontschuldigd:

Jef Van linden, Marc van den Abeelen, burgemeesters.
Marc Vanhaute, Kristien Bossuyt-Tack, Paul Janssens, raadsleden.
Frank Noël, korpschef.

De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur en verwelkomt de aanwezigen.

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

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 16 JUNI 2005

Het verslag van de politieraad van 16 juni 2005 wordt goedgekeurd.
2.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN TWEE INSPECTEURS ONTHAAL – VACANTVERKLARING

Raadslid Karel Laurent dringt er andermaal op aan om meer aandacht te besteden aan de opmaak van de
functiebeschrijvingen. Hij merkt op dat vaardigheden niet hetzelfde is als kennis en diplomavereisten. In
het ontwerp wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen deze elementen. Bovendien is er nood aan
een meer uniforme opmaak van de functiebeschrijvingen. Het raadslid herinnert tevens aan een eerdere
tussenkomst over hetzelfde onderwerp. Raadslid Guy Goyvaerts sluit zich aan bij deze opmerkingen en
vraagt of de functiebeschrijvingen niet zoneoverschrijdend kunnen opgemaakt worden. Commissaris
Willy De Belder antwoordt dat de functiebeschrijvingen gebaseerd zijn op het profielenboek. Elke
wijziging moet onderhandeld worden met de vakorganisaties om vervolgens goedgekeurd te worden
door de politieraad. Dit vergt tijd en ondertussen moet wel de continuïteit gegarandeerd worden. Wat de
interzonale opmaak van functiebeschrijvingen betreft, weet commissaris De Belder dat er op dit ogenblik
niets op dat vlak gebeurt. Hij zal alleszins laten onderzoeken of zulks op termijn mogelijk is.

Raadslid Kris Wils informeert naar de mogelijkheden van interne bevraging bij een vacature. Hij meent
immers dat er op de onthaalposten vaak mensen op leeftijd zitten waardoor er een gevaar op ‘uitbollen’
ontstaat. Commissaris Willy De Belder legt uit dat er bij elke vacature een interne bevraging wordt
georganiseerd. Voor deze functie bestond er geen interesse.
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 het politieraadsbesluit van 22 april 2005 houdende de goedkeuring van een eervol ontslag
wegens pensionering van een inspecteur, met ingang van 01maart 2006;
Gelet op het politieraadsbesluit van 22 april 2005 houdende de goedkeuring van een eervol ontslag
wegens pensionering van een hoofdinspecteur met ingang van 01juni 2006;
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 onthaal vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacatures mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, tweede cyclus van
2005.
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 VOLTIJDSE ASSISTENT(E), DIENST VERKEER (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;
Gelet op het raadsbesluit van 15 september 2005, houdende het ontslag wegens langdurige medische
ongeschiktheid van een voltijds contractueel assistent bij de dienst verkeer;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om de continuïteit van de
dienstregeling bij de dienst verkeer te waarborgen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van voltijdse assistent(e) (CALOG, niveau C ) bij de dienst verkeer vacant te verklaren
overeenkomstig de aanwervingvoorwaarden 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
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 4
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.
4.

LOGISTIEK: DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN HET VOERTUIG NISSAN SERENA – NCZ568

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 besluit van het politiecollege van 19 augustus 2005;
Overwegende het feit dat het voertuig in 1993 voor het eerst in gebruik werd genomen en er
momenteel 151.569 km op de teller staan;
Overwegende het feit dat het voertuig een gemiddeld verbruik heeft van 10liter/100km en een kost op
jaarbasis voor verzekering, onderhoud brandstof en afschrijving van gemiddeld 751,75 EUR hetgeen
neerkomt op gemiddeld 0,1534 EUR per afgelegde km;
Overwegende dat gezien de staat van het voertuig, de ouderdom, de gereden kilometers, het niet meer
verantwoord is om het voertuig in het wagenpark te behouden;
Overwegende dat het voertuig vervangen is door een nieuw voertuig van het type bestelwagen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het voertuig Nissan Serena met nummerplaat NCZ568 definitief buiten dienst te stellen.
Artikel 2
De dienst logistiek krijgt opdracht een verkoop van het voertuig te organiseren door aanbod bij
geïnteresseerde kopers.
Het bedrag van het aldus bekomen hoogste bod dient gestort te worden op het rekeningnummer

091-0168401-38 van de politiezone Hekla, waarna het voertuig kan overgedragen worden aan de koper.
Artikel 3
Dit besluit wordt overeenkomstig art 85 van de wet van 7december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een overzichtslijst
verzonden aan de provinciegouverneur.

INTERPELLATIES:

Aangevraagd door raadslid Eddy Florent:
5.

DE POLITIE IN ELKE WOONKERN PERMANENT BEREIKBAAR MAKEN

Raadslid Eddy Florent stelt voor om het parlofoonsysteem aan elke lokale politiepost uit te breiden tot
een praatpaal in elke woonkern. Het eenvoudig systeem, dat zelfs kan uitgebreid worden met een
webcam en beeldscherm, heeft als bedoeling om snel in contact te kunnen treden met de politie.
Hiermee kan een sterke bijdrage geleverd worden tot het verhogen van het veiligheidsgevoel zonder dat
er zware financiële inspanningen vereist zijn. De voorzitter bevestigt dat de zorg om een vlotte
communicatie gedeeld worden door zowel het politiecollege als de korpsleiding. Het parlofoonsysteem
voor elke politiepost is reeds in het politiecollege beslist. Commissaris Willy De Belder geeft bijkomende
technische toelichting en heeft begrip voor de vraag naar een herkenbare plaatsing. Of we dit systeem
moeten uitbreiden en in welke mate moet verder onderzocht worden. Dit zal opnieuw ter sprake
gebracht worden in het politiecollege.
6.

GERICHTE VERKEERSPREVENTIE ALS PRINCIPE DOOR HEKLA LATEN VASTLEGGEN

Het optreden van de politie mag niet gebaseerd zijn op de recuperatie van gelden uit de
verkeersveiligheidsovereenkomst hetgeen in HEKLA gelukkig niet het geval is, aldus raadslid Eddy Florent.
Hij wil deze werkwijze graag behouden en stelt voor het principe van de gerichte verkeerspreventie en controles vast te leggen als principe en zelfs uit te breiden naar acties in woonwijken, die vandaag
misschien minder aan bod komen. De aanwezigheid is belangrijker dan de frequentie. De voorzitter
verwijst naar de toelichting omtrent de verkeersveiligheidsovereenkomsten. In het eerste jaar hebben we
vooral materiaal aangekocht en waren de acties gericht op sensibilisatie. Dit jaar kunnen we de
verkeersdienst versterken door bijkomend contractueel personeel. De verschillende acties moeten
optimaal gecoördineerd worden en moet er toe leiden dat er ook voldoende aandacht is voor de wijken.
Op de vraag van het raadslid om dit principe vast te leggen, antwoordt commissaris Willy De Belder dat
de werkwijze kan bestendigd worden maar dat de spelregels van de verkeersveiligheidsovereenkomst nu
eenmaal bepalen dat dergelijke afspraken door de zonale veiligheidsraad gemaakt worden.
Raadslid Christel Cools benadrukt dat naast preventie en sensibilisatie en educatie er ook voldoende
ruimte moet zijn voor controle. De voorzitter wijst op de beslissingen van de vorige politieraad om de
slagkracht van de verkeersdienst te verhogen.

Aangevraagd door raadslid Marleen Van den Eynde:
7.

OPVOLGING PROBLEMATIEK BEHUIZING WIJKKANTOREN

Raadslid Marleen Van den Eynde verwijst naar haar eerdere tussenkomst over de huisvesting van de
wijkpost te Aartselaar. Tijdens het voorbije weekend is als gevolg van het hevige regenweer waterschade
ontstaan, o.a. aan persoonlijke goederen van de personeelsleden. Het raadslid wijst dan ook op een
aantal ernstige gebreken aan het gebouw en inzake de werkomstandigheden. Zij informeert naar de
maatregelen die het politiecollege ondernomen heeft sedert haar vorige interpellatie en vraagt tevens op
welke wijze in de toekomst de wateroverlast zal vermeden worden. Het raadslid wil opkomen voor de
personeelsleden die in Aartselaar moeten werken en wil weten op welke wijze de persoonlijke schade
van sommige medewerkers zal vergoed worden. Tenslotte informeert het raadslid naar een nieuwe
huisvesting voor de lokale politie.
Commissaris Willy De Belder legt uit dat er vooral in de kelderverdieping waterinfiltratie is vastgesteld
waarbij een aantal toestellen die op de grond stonden schade hebben opgelopen. Er is geen schade
vastgesteld aan de ICT- of telefoonapparatuur. Wat de schade aan persoonlijke eigendommen betreft,
werd er nog geen enkele melding geformuleerd behoudens voor een diaprojector die opgesteld stond bij
het elektrisch materiaal. De zone is voor zaakschade verzekerd zodat er goede hoop is dat de verzekeraar
zal vergoeden. Op het ogenblik van de wateroverlast was er niemand aan het werk. Alles werd
maandagvoormiddag opgeruimd en in de namiddag was de verkeersdienst terug operationeel. Ook werd
met de arbeidsgeneesheer ter plaatse afgesproken. De schade lijkt op het eerste gezicht dan ook relatief.
Mevrouw Van den Eynde benadrukt echter dat er geen structurele oplossing is en dat de ongezonde
werkomstandigheden blijven. De voorzitter sluit zich aan bij de suggestie van raadslid Louis Convents en

stelt dat de politiezone zich als huurder zal opstellen. Aan het bestuur van Aartselaar zal gevraagd
worden binnen welke termijn er maatregelen kunnen genomen worden om herhaling te vermijden. Het
debat over het nieuw politiegebouw zal zeker binnenkort in het politiecollege aan bod komen. Aan de
korpsleiding wordt gevraagd daarover verslag uit te brengen in het politiecollege. De politieraad zal op
zijn beurt voldoende geïnformeerd worden over de verdere evolutie.
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 20.42 uur.
Hove, 15 september 2005.

Tom Wustenberghs
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter

