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Verontschuldigd:

Marc van den Abeelen, burgemeesters.
Kristien Bossuyt-Tack, raadslid.

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 15 SEPTEMBER 2005

Het verslag van de politieraad van 15 september 2005 wordt goedgekeurd.
2.
3.

FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2005 – GOEDKEURING
FINANCIËN: BEGROTING DIENSTJAAR 2006– GOEDKEURING

Tijdens deze beraadslaging komt raadslid Eddy Florent ter zitting, terwijl raadslid Christel Cools de zitting
verlaat.
De politieraad beraadslaagt tegelijk over zowel de voorliggende begrotingswijziging als over het ontwerp
van begroting. De stemming verloopt nadien afzonderlijk.
Raadslid Marleen Van den Eynde bedankt de bijzonder rekenplichtige voor zijn duidelijke toelichting
tijdens de raadscommissie. Het raadslid bespreekt een aantal onderwerpen uit de begroting. De
begroting geeft de krijtlijnen weer voor het volgend jaar, waarbij het raadslid vaststelt dat ingevolge de
regularisatie van de gemeentelijke bijdragen de gemeente Kontich een bedrag zal moeten bijbetalen.
Marleen Van den Eynde heeft bedenkingen bij de bijdrage voor de politieschool. Volgens haar staat deze
niet in verhouding tot de output en voert het nieuwe systeem terug territoriale grenzen in waar de
politiehervorming juist komaf mee gemaakt heeft. Verder stelt het raadslid dat we nog geen reactie
ontvangen hebben van de gemeente Aartselaar over de huisvestingsproblemen op deze site. Zij stelt

daarom voor de huurovereenkomsten op te zeggen en actief te werken aan een zoektocht voor een
nieuwe huisvesting. Marleen Van den Eynde stelt vast dat daarvoor niets in de begroting is voorzien en
vraagt naar een oplossing in de begrotingswijziging, omdat dergelijke grote uitgaven moeilijk te
verantwoorden zullen zijn in een verkiezingsjaar. Voor de aankopen van materialen via de
verkeersveiligheidsovereenkomst pleit het raadslid voor meer duidelijkheid. Tevens informeert zij naar
een stand van zaken in verband met de kogelvrije vesten en naar het verouderd wapenpark, waar nood is
aan investeringen in nieuwe wapens. Omdat een zuinig beleid kan leiden tot tegengestelde effecten en
de werking blijvend moet geoptimaliseerd worden, zal het Vlaams Belang de ontwerpen van
begrotingswijziging en begroting niet goedkeuren.
Raadslid Ann Cuykens bevestigt dat de bijzonder rekenplichtige een interessante toelichting heeft
gegeven. Tevens benadrukt het raadslid dat de gemeente Aartselaar in haar begroting voor volgend jaar
middelen heeft voorzien voor aanpassingswerken aan het politiekantoor. In verband met de regularisatie
van de gemeentelijke bijdragen voor 2002 stelt Ann Cuykens dat de gemeenteontvanger van Aartselaar
over een nota van de minister van Binnenlandse Zaken zou beschikken waaruit blijkt dat het koninklijk
besluit, dat de regularisatie regelt, niet van toepassing is. Het raadslid zegt niet overtuigd te zijn van de
toepassing van de 60/20/20-regel voor 2002 en stelt nader onderzoek voor vooraleer de begroting kan
goedgekeurd worden. De raadsleden van Aartselaar zullen zich om deze reden minstens onthouden bij
de stemming over de begroting. Op de vraag van burgemeester Muyshondt of de nota daadwerkelijk
bestaat, wordt bevestigend geantwoord door Ann Cuykens. De voorzitter komt tussen en verwijst naar
de voorbereidende vergadering van de schepenen van financiën en de gemeenteontvangers. Ook in deze
vergadering werd gealludeerd op de bewuste informatie, maar toen kon de nota evenmin voorgelegd
worden. De eerste stap, die men mag verwachten, zou toch een kennisgeving aan de politiezone moeten
zijn terwijl de nota vandaag als feit wordt aangevoerd. Raadslid Ann Cuykens stelt dat ook zij maar
vandaag inzage heeft gekregen van de nota. Burgemeester Muyshondt verwijst eveneens naar
voormelde vergadering maar heeft nooit enig document gezien. De voorzitter spreekt van een
oncomfortabele situatie vermits de bewuste nota van de minister zijn eigen besluit anders uitlegt
hetgeen toch minstens een merkwaardige werkwijze is voor de gelijke behandeling van de gemeenten
van de politiezone. De voorzitter formuleert derhalve zijn voorbehoud ten aanzien van deze werkwijze en
de tegenstelbaarheid van de informatie aan de zone.
Raadslid Paul Janssens verontschuldigt zich voor zijn afwezigheid tijdens de raadscommissie en vraagt
naar informatie en rapportering over de evolutie van de criminaliteitscijfers en de werking van de
politiezone.
Raadslid Rik Vercauteren herhaalt zijn vraag over de stand van zaken van de rekeningen. Hij verwijst
tevens naar het reglement van orde dat stelt dat een raadslid inzagerecht heeft en dat geen enkel stuk
aan de inzage van de raadsleden mag onttrokken worden. Voor Rik Vercauteren is het ontoelaatbaar dat
er gedurende vijf jaar nog geen rekening werd gepresenteerd. De voorzitter wijst het raadslid er op dat
het inzagerecht betrekking heeft op de stukken die worden voorbereid voor de besluitvorming en niet op
stukken die nog in voorbereiding zijn of die nog niet aan bod zijn gekomen in het politiecollege. Vermits
dat nog niet gebeurd is en er nog geen document werd opgesteld, is er geen probleem nopens het
inzagerecht. De bijzonder rekenplichtige heeft hierover trouwens omstandig informatie verstrekt tijdens
de raadscommissie.
Raadslid Kris Wils informeert waarom de cijfers in de begroting, voorzien voor de betaling van de
huurgelden, niet overeenstemmen met de juiste huurbedragen.
Raadslid Guy Goyvaerts formuleert twee bedenkingen. Enerzijds ontbreekt voor hem een correcte
beleidsmatige werkwijze in verband met de aanwending van de subsidies uit de
verkeersveiligheidsovereenkomst. Daarover zou moeten beslist worden op basis van prioriteiten en
doelstellingen in tegenstelling tot het parkeren van de middelen in functie van de noodwendigheden. Hij
pleit er daarom voor dit volgend jaar anders aan te pakken. Anderzijds betreurt hij dat er in de begroting
of de begrotingswijziging geen reservering is opgenomen voor de nieuwe centrale huisvesting. We
moeten op dit vlak vooruit zien en een inspanning doen.
Raadslid Karel Laurent stelt wat de besteding van de subsidies van de verkeersveiligheidsovereenkomst
voor om deze te besteden aan initiatieven (bijvoorbeeld gele veiligheidsvestjes of opfrissingscursus
verkeer voor senioren) waar de bevolking rechtstreeks van kan genieten. Deze initiatieven bevorderen de
verkeersveiligheid en vernauwt het contact tussen politie en bevolking.
Vervolgens behandelen de voorzitter en de korpschef de opmerkingen die werden geformuleerd.
Over de bijdrage aan politieschool merkt de voorzitter op dat er thans een initiatief is van de provincie
omdat de stad Antwerpen deze instelling niet langer alleen wilde beheren. Als eisen hebben wij gesteld
dat er minstens een even kwalitatief aanbod moet komen en dat er garanties moeten komen over een
maximale financiële bijdrage. Indien de provincie daarvoor kan zorgen, is de bijdrage voor het
politiecollege geen probleem. Daarnaast legt de voorzitter uit dat de huurgelden voorzien in de begroting

tevens de huur voor de schietstand omvat, zodat de cijfers in de begroting groter zijn dan de loutere
huurbedragen. De huisvestingsproblemen in Aartselaar worden door het politiecollege mee opgevolgd,
maar we kunnen moeilijk een huurovereenkomst opzeggen zonder de gevolgen te kennen voor de
organisatie en het personeel. Vervolgens licht de voorzitter toe dat het politiecollege voor een nieuwe
huisvesting zich baseert op een combinatie van opportuniteit en ligging. Omdat er nog een financieel
onderzoek naar de haalbaarheid van de mogelijkheden loopt, werd nog niets voorzien in de begroting.
Het lijkt de voorzitter niet zinvol om verschillende begrotingscijfers te hanteren tussen de politiezone en
de gemeenten en daarom nu geen bedragen te voorzien. Voor de besteding van de
verkeersveiligheidssubsidies spreekt de voorzitter van een technische oplossing. Het politiecollege zou
inderdaad liever planmatig werken, maar de criteria van besteding zijn jaarlijks sterk verschillend zodat
er weinig planning mogelijk is. De voorzitter herhaalt dat het ontbreken van de informatie over de
regularisatie te betreuren valt. De gevraagde informatie over de politiewerking en de evolutie van de
misdaadcijfers komen jaarlijks in februari aan bod bij de bespreking van het jaarverslag. Wat de
rekeningen betreft, is er geen reden tot ongerustheid over het ontbreken van de vereiste documenten,
vermits die nog niet werden opgesteld. De bijzonder rekenplichtige ontving recent nog informatie die
betrekking had op vorige dienstjaren zodoende dat het nog niet mogelijk is om volledige documenten te
presenteren.
Raadslid Marleen Van den Eynde herhaalt de vraag om niet in een verkiezingsjaar te beslissen over de
aankoop van een nieuwe huisvesting voor de politie en dringt aan op een reservering om enige
potentiële opportuniteit niet te mislopen. Hierop informeert de voorzitter of er binnen de politieraad een
ruime consensus bestaat over de vraag of het politiecollege moet doorwerken aan een mogelijke
oplossing op korte termijn voor de huisvesting? De vraag wordt bevestigend beantwoord door
verschillende raadsleden, waaronder Marleen Van den Eynde en Kris Wils. Raadslid Louis Convents
onderstreept eveneens het belang van een goede huisvesting en het gevaar om bestaande
opportuniteiten te mislopen. Bovendien wijst hij er op dat de rente terug een stijgende tendens vertoont
en dat het wenselijk is nu reeds een aanzet te geven. Raadslid Guy Goyvaerts stelt voor een behoefteanalyse te maken en na te gaan welke gebouwen aan deze criteria voldoen. Raadslid Paul Janssens
daarentegen is van oordeel dat de politie op straat moet komen en dat daarvoor geen nieuwe gebouwen
noodzakelijk zijn.
De voorzitter stelt voor deze suggesties mee te nemen en een concreet voorstel uit te werken voor de
politieraad waarin rekening wordt gehouden met de sperperiode. Raadslid Kris Wils vraagt echter
rekening te houden met de lokale posten, waarop de voorzitter antwoordt dat deze wettelijk verplicht
zijn.
De korpschef geeft tenslotte informatie over de kogelwerende vesten en de aankoop van wapens. De
korpschef legt uit dat de kogelwerende vesten gekocht worden op basis van een afgesproken
vervangingsprogramma. De korpschef heeft nooit enige klacht ontvangen over het gebruik van de
bestaande wapens. Voor de investering in nieuwe wapens wil de korpschef wachten tot de federale
politie gekozen heeft voor een uniform model en het raamcontract. Zo kunnen we op termijn werken
met één wapen. De keuze moet echter nog gemaakt worden zodat een doordachte aankoop vandaag
niet mogelijk is.
Als slotvraag herhaalt burgemeester Muyshondt haar vraag naar de bewuste nota van de minister van
Binnenlandse Zaken over de regularisatie. Omdat die niet verstrekt kan worden, besluit de voorzitter dat
een historische kans werd gemist.
FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2005 – GOEDKEURING
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op de artikelen 96 en titel V en VI;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in het bijzonder op de artikelen 27, 33, 34, 40, 71 en 248,4°;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie (ARPC);
Gelet op het advies van de begrotingscommissie ingevolge artikel 11 van het ARPC;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 36 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2005 ten behoeve van de politiezone;
Gelet op de begroting 2005 zoals goedgekeurd door de politieraad van 18 november 2004;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met 19 stemmen vóór (77,40%) en 2 tegen (9,36%):

Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2005 van de politiezone Hekla, sluitend op volgende totalen, goed
te keuren:

Gewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren:
Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1:
Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:
Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:
Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1:
Wijziging uitgaven eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1:
Uitgaven overboeking voor BW nr. 1:
Wijziging uitgaven overboeking:
Uitgaven overboeking na BW nr. 1:

0 EUR
5 795 EUR
5 795 EUR
10 159 062 EUR
- 51 281 EUR
10 107 781 EUR
9 938 070 EUR
- 12 494 EUR
9 925 576 EUR
220 992 EUR
- 32 992 EUR
188 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2005 na BW nr. 1:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:
Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

0 EUR
215 500 EUR
- 55 500 EUR
160 000 EUR

Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1:
Wijziging uitgaven eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1:

436 492 EUR
- 88 492 EUR
348 000 EUR

Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1:
Wijziging ontvangsten overboeking:
Ontvangsten overboeking na BW nr. 1:

220 992 EUR
- 32 992 EUR
188 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2005 na BW nr. 1:

0 EUR

Artikel 2
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ter goedkeuring aan de provinciegouverneur
verstuurd.
FINANCIËN: BEGROTING DIENSTJAAR 2006– GOEDKEURING
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op de artikelen 96 en titel V en VI;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in het bijzonder op de artikelen 27, 33, 34, 40, 71 en 248,4°;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie (ARPC);
Gelet op het advies van de begrotingscommissie ingevolge artikel 11 van het ARPC;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP39 van 19 augustus 2005 betreffende de onderrichtingen voor
het opstellen van de politiebegroting voor 2006 ten behoeve van de politiezone;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met 16 stemmen vóór (64,80%), 2 tegen (9,36%) en 3 onthoudingen (12,60%):
Artikel 1
De begroting dienstjaar 2006 van de politiezone Hekla, sluitend op volgende totalen, goed te keuren:

Gewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:
Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:
Uitgaven overboekingen:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2006:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:

336 785 EUR
336 785 EUR
10 444 495 EUR
10 106 126 EUR
338 369 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

137 500 EUR
475 869 EUR

Ontvangsten overboekingen:

338 369 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2006:

0 EUR

Artikel 2
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ter goedkeuring aan de provinciegouverneur
verstuurd.
4.

OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP EEN POLITIEVOERTUIG - GOEDKEURING RAMING EN
LASTENBOEK VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

Raadslid Marleen Van den Eynde vraagt bij aankopen telkens de behoefte aan nieuwe materialen te
motiveren en te verantwoorden of deze als toelichting bij te voegen.
De korpschef legt uit dat deze aankoop gebeurt in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst.
Doordat de criteria voor de besteding van de subsidies laattijdig bekend zijn, moeten wij altijd binnen
een zeer kort tijdsbestek de nodige aankopen verrichten. Hij geeft toe dat daardoor duidelijkheid
ontbreekt en er geen ernstige werkwijze mogelijk is.
De voorzitter besluit dat de suggestie om de verantwoording mee op te nemen in de toelichting, zal
opgenomen 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 dat voor de levering van anonieme- en politievoertuigen gebruik kan worden gemaakt van een
meerjarige overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten met leveranciers die opgenomen zijn in
de lijst Aannemers voertuigen – DMA 2002 R3 109, ten voordele van de federale politie en de lokale
politiezones op grond van het bestek gekend onder het nummer DMA 2002 R3 109 geldig van 25 oktober
2002 tot 31 december 2005;
Overwegende dat ten behoeve van de dienst lokaal onthaal en wijkwerking Lint, het noodzakelijk is over
te gaan tot vervanging van het voertuig VW Polo met nummerplaat PND886;
Overwegende dat het voertuig VW Polo met nummerplaat PND886 overgedragen wordt aan de diensten
van het hoofdcommissariaat te Edegem voor andere opdrachten;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer

330/743-52 buitengewone dienst van de begroting 2005, waarop nog 27.554,00 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen voor de dienst lokaal onthaal en wijkwerking Lint van een politievoertuig
type break, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het bedrag van de uitgave geraamd op €20.000 (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2005 waarop nog € 27.554,00 beschikbaar is.
Artikel 3
Gebruik te maken van de open driejarige overeenkomst afgesloten door de federale politie op grond van
het bestek met nr. DMA 2002 R3 109 perceel 21B, 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.
5.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VOERTUIG - POLITIECOMBI - GOEDKEURING RAMING EN
LASTENBOEK EN 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 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 noodzakelijk is om bij de dienst verkeer over te gaan tot vervanging van een
voertuig:
Nissan Primera (GUY042)
Overwegende dat het voertuig Nissan Primera (GUY042) overgedragen wordt aan de diensten gevestigd
op het hoofdcommissariaat Edegem voor verder gebruik;
Overwegende dat het voor de dienst verkeer aangewezen is om voertuigen aan te schaffen die
beschikken over bureelruimte zodat ze kunnen ingezet worden bij verkeersacties en dit voertuig best van
het zelfde type is als deze die reeds in gebruik zijn, namelijk politievoertuig type combi;
Overwegende dat er voor de financiering gebruik kan gemaakt worden van een ondersteuning in het
kader van de overeenkomst betreffende de verkeersveiligheid die afgesloten wordt met de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit enerzijds en de politiezone Hekla anderzijds.
Overwegende dat de levering kan geraamd worden op € 47.000 inclusief BTW.
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de begroting 2005, waarop nog € 72.964,64 beschikbaar is.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1

De opdracht tot het aankopen voor de dienst verkeer van een politievoertuig,type combi, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Het bedrag van de uitgave , geraamd op € 47.000 (inclusief btw), 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.
6.

OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP ANONIEM VOERTUIG - 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;
Overwegende dat voor de levering van anonieme- en politievoertuigen gebruik kan worden gemaakt
van een meerjarige overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten met leveranciers die
opgenomen zijn in de lijst Aannemers voertuigen – DMA 2002 R3 109, ten voordele van de federale
politie en de lokale politiezones op grond van het bestek gekend onder het nummer DMA 2002 R3 109
van 25 oktober 2002, geldig tot 31 december 2005;
Overwegende dat ten behoeve van de dienst verkeer, het noodzakelijk is over te gaan tot vervanging van
het voertuig met ingebouwde snelheidsmeter;
Overwegende dat het aan te schaffen voertuig moet kunnen voorzien worden van een ingebouwde
snelheidsmeter van het type Gatso;
Overwegende dat er voor de financiering gebruik kan gemaakt worden van een ondersteuning in het
kader van de overeenkomst betreffende de verkeersveiligheid die afgesloten wordt met de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit enerzijds en de politiezone Hekla anderzijds.
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52
buitengewone dienst van de begroting 2005, waarop nog 72.964,64 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen voor de dienst verkeer van
goedgekeurd.

een voertuig, type ano-break, wordt

Artikel 2
Het bedrag van de uitgave geraamd op € 21.000 (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2005 waarop nog 72.964,64 EUR beschikbaar
is.
Artikel 3
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.

7.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP 20
KOGELWERENDE VESTEN “TYPE VIP MET
BESCHERMINGSFACTOR TEGEN MESSTEKEN”, 20 DRAAGTASSEN EN 20 BIJKOMENDE HOEZEN GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK ENVASTSTELLING 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;
Overwegende dat ten behoeve van het personeel van de dienst verkeer en de personeelsleden van de
lokale sites, het voor hun persoonlijke veiligheid noodzakelijk is dat zij kunnen beschikken over een kogelsteekwerende vest;
Overwegende dat voor de levering van deze goederen gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst
die de Federale Politie heeft afgesloten op grond van het bestek met Nr DMA 2001 R3 108 van 28
september 2001, geldig tot 31 december 2005, en er aldus voldaan wordt aan de wet op de
overheidsopdrachten;
Overwegende dat de levering van deze vesten geraamd wordt op € 14.640 inclusief BTW;
Overwegende dat er voor de financiering gebruik kan gemaakt worden van een ondersteuning in het
kader van de overeenkomst betreffende de verkeersveiligheid die afgesloten wordt met de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit enerzijds en de politiezone Hekla anderzijds.
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33002/744-51
buitengewone dienst van de begroting 2005, waarop € 67.000 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot aankoop van 20 kogel- steekwerende vesten “type VIP met beschermingsfactor tegen
messteken” met hoes + draagtas en 20 bijkomende hoezen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De gunning gebeurt door gebruik te maken van de open meerjarige raamovereenkomst die de Federale
Politie heeft afgesloten onder bestek met Nr DMA 2001 R3 108 van 28 september 2001, geldig tot
31 december 2005;
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op € 14.640,00(inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
33002/744-51 buitengewone dienst van de begroting 2005.
Artikel 4
Dit besluit 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
verzenden aan de provinciegouverneur.
8.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN REGENKLEDIJ
LASTENBOEK -VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

GOEDKEURING

RAMING

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;

EN

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;
Overwegende dat ten behoeve van de geüniformeerde personeelsleden het gepast is dat zij kunnen
beschikken over regenkledij zodat zij tijdens de dienst op de openbare weg bij slecht weer duidelijk
zichtbaar zijn en herkenbaar als politie personeel;
Overwegende dat er voor de financiering gebruik kan gemaakt worden van een ondersteuning in het
kader van de overeenkomst betreffende de verkeersveiligheid die afgesloten wordt met de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit enerzijds en de politiezone Hekla anderzijds.
Overwegende dat deze uitgaven geraamd worden op € 62.000 (btw excl) en kunnen aangerekend
worden op artikelnummer 33001/124-05 van de gewone dienst begroting 2005 waarop nog € 90.000
beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van regenkledij bestaande uit een parka voorzien van
politielogo en graadkenteken- naamplaatje, windstopper-gilet en regenbroek,voor de geüniformeerde
personeelsleden politiezone Hekla, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund na toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Er zullen minstens 3 potentiële leveranciers geraadpleegd worden, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan
de principes van de mededinging.
Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikel 33001/124-05 van de gewone dienst begroting 2005 waarop nog
€ 90.000 beschikbaar is.
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.
9.

DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN HET VOERTUIG TOYOTA PICNIC – GAX 501

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;
Overwegende het feit dat het voertuig op 22/12/1998 voor het eerst in gebruik werd genomen en er
momenteel 200.660 km op de teller staan;
Overwegende het feit dat het voertuig een gemiddeld verbruik heeft van 12,05liter/100km en een kost
op jaarbasis voor verzekering, onderhoud brandstof en afschrijving van gemiddeld € 1.461,00, hetgeen
neerkomt op gemiddeld € 0,2126 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;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:

Artikel 1
Het voertuig Toyota Picnic met nummerplaat GAX501 wordt definitief buiten dienst gesteld.
Artikel 2
De dienst logistiek krijgt opdracht een verkoop van het voertuig te organiseren door aanbod bij minstens
drie autohandelaars.
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.
10.

DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN HET VOERTUIG CITROEN AX – NXP027

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;
Overwegende het feit dat het voertuig op 23/03/1995 voor het eerst in gebruik werd genomen en er
momenteel 162.803 km op de teller staan;
Overwegende het feit dat het voertuig een gemiddeld verbruik heeft van 6,93 l /100km en een kost op
jaarbasis voor verzekering, onderhoud brandstof en afschrijving van gemiddeld € 726,24 hetgeen
neerkomt op gemiddeld € 0,2342 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;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het voertuig Citroen AX met nummerplaat NXP027 wordt definitief buiten dienst gesteld.
Artikel 2
De dienst logistiek krijgt opdracht een verkoop van het voertuig te organiseren door aanbod bij minstens
drie autohandelaars.
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.
11.

DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN HET VOERTUIG CITROEN AX – KDH508

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;
Overwegende het feit dat het voertuig op 06/03/1991 voor het eerst in gebruik werd genomen en er
momenteel 157.610 km op de teller staan;
Overwegende het feit dat het voertuig een gemiddeld verbruik heeft van 8,16 l /100km en een kost op
jaarbasis voor verzekering, onderhoud brandstof en afschrijving van gemiddeld € 522,00 hetgeen
neerkomt op gemiddeld € 0,2336 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;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het voertuig Citroen AX met nummerplaat KDH508 wordt definitief buiten dienst gesteld.
Artikel 2
De dienst logistiek krijgt opdracht een verkoop van het voertuig te organiseren door aanbod bij minstens
drie autohandelaars.
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.
12.

Varia

- Marleen Van den Eynde pleit voor een droogkamer in de nieuwe huisvesting van de politie.
- Tevens meldt Marleen Van den Eynde dat zij drie maal naar de lokale post in Edegem heeft gebeld en
telkens het antwoordapparaat te horen kreeg. De korpschef zal dit nakijken.
- Rik Vercauteren vraagt een aanpassing van het reglement van orde omdat sommige bepalingen nog
niet werden aangepast aan de gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld i.v.m. het aantal vergaderingen).
De voorzitter antwoordt dat het zinvol vergaderen primeert en dat hij geen voorstander is van een
quota inzake aantal vergaderingen. Een nieuw voorstel zal aan het politiecollege ter bespreking
voorgelegd worden.
- Rik Vercauteren informeert naar de afzonderlijke gerechtelijke procedure die commissaris De Belder
voert tegen de politiezone. De secretaris legt uit dat commissaris De Belder een afzonderlijke strategie
volgt en dat om de belangen van de zone te verdedigen, dezelfde raadsman werd aangesteld.
- De veiligheidsmonitor zal samen met het jaarverslag in februari besproken worden.
GEHEIME ZITTING:
Er werden geen agendapunten behandeld in de geheime zitting.
Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.11 uur.

Hove, 17 november 2005.

Tom Wustenberghs
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter

