POLITIERAAD
9 maart 2006
Verslag
Kontichstraat 17
2650 Edegem

Aanwezig:

Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders, Jef Van linden, Marc van den Abeelen, Nicole Muyshondt,
burgemeesters.
Marc Vanhaute, Kristien Bossuyt-Tack, Luc Eeckhout, Louis Convents,
Bart Breugelmans, Eddy Florent, Kris Wils, Ann Cuyckens,
Désirée Van Raemdonck – Oen, Paul Janssens, Henri Vercauteren,
Guido Goyvaerts, Marleen Van den Eynde, Karel Laurent, Eduard Verbist,
Pierre Van Dijck, Christel Cools, René Van Dessel, raadsleden.
Frank Noël, korpschef.
Tom Wustenberghs, secretaris.

Verontschuldigd:

Stanislas Le Paige, raadslid.

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Hij verleent het woord aan de
korpschef, die een toelichting zal geven bij het jaarverslag 2005.
OPENBARE ZITTING:
1.

PRESENTATIE JAARVERSLAG

Tijdens een presentatie van anderhalf uur geeft de korpschef tekst en uitleg bij de werking van de lokale
politie, alsook bij de belangrijkste veiligheidsproblematieken in de zone.
De uiteenzetting wordt ondersteund door de publieke versie van het jaarverslag, die ter beschikking is
gesteld van de raadsleden.
Tijdens de vragenronde over het jaarverslag merkt raadslid Paul Janssens op dat de korpschef opvallend
veel verwees naar de ‘onbetrouwbare cijfers’ die door verschillende instanties kunnen verstrekt worden.
Tevens mist het raadslid de terugkoppeling over de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan en de
evolutie van de belangrijkste veiligheidsfenomeen over de volledige legislatuur. Naar zijn mening
bemoeilijkt dit een echte evaluatie. Het raadslid betreurt verder dat sommige onderwerpen niet aan bod
kwamen, zoals bijvoorbeeld de besteding van de vrijgekomen capaciteit als gevolg van de daling van het
aantal kantschriften, informatie over slachtofferbejegening, en sommige overlastfenomenen. Ook rijzen
er vragen over de aanpak van de tevredenheidsenquête. Tot slot vraagt het raadslid of in de toekomst de
informatie over de administratieve sancties ook zullen opgenomen worden in het jaarverslag?
De voorzitter merkt op dat het jaarverslag niet de intentie heeft volledig te zijn en dat we tevens rekening
moeten houden met de specifieke bevoegdheid van de zonale veiligheidsraad. De voorzitter is evenwel
bereid in dat forum te onderzoeken in welke mate een ruimere informatie tot de mogelijkheden behoort.
De informatie over de administratieve sancties zullen niet opgenomen worden, omdat het hier een
gemeentelijke materie betreft. De korpschef vult aan en stelt dat het aantal kantschriften globaal is
gedaald in alle diensten.
Tevens verduidelijkt de korpschef de werkwijze i.v.m. het
tevredenheidsonderzoek.
Raadslid Rik Vercauteren informeert of het jaarverslag een geheim document is, waarop de voorzitter
ontkennend antwoordt. Het raadslid betreurt de aankondiging van het jaarverslag in de pers vooraleer

de politieraad er kennis kon van nemen, maar ondanks dit krijgt de korpschef felicitaties voor het
document. Hij vraagt ook verduidelijking over het tevredenheidsonderzoek.
Raadslid Kris Wils sluit zich aan bij de felicitaties maar stelt dat zich tevens een aantal conclusies
opdringen over ondermeer de aanrijtijden, het kwaliteitsonderzoek, de daling van het aantal interventies
en het aantal patrouilles. Kris Wils informeert tevens naar de mogelijke inspanningen als gevolg van de
vermindering van de administratieve staken en hij drukt tevens zijn verwondering uit over de stijging van
het aantal interne klachten. Hij vraagt dan ook aandacht voor deze aspecten tijdens de komende jaren.
De korpschef antwoordt dat hij wel tevreden is over de aanrijtijden, die strikt opgevolgd worden en die
geenszins vergeleken mogen worden met de brandweer. In de toekomst zal er op dit vlak trouwens nog
verder geautomatiseerd worden. Hetzelfde geldt voor de opvolging en aansturing van de patrouilles. We
moeten in dit verband ook rekening houden met de aard van de oproepen en de feiten en de niet te
onderschatten mobiliteitsproblemen. Het toegenomen aantal interne klachten verklaart de korpschef
door de betere organisatie van de dienst interne zaken, maar het bewijst op zich niet een stijging van het
aantal problemen.
Ook raadslid Marleen Van den Eynde feliciteert de korpschef met het jaarverslag, betreurt eveneens de
vooraankondiging in de pers en vraagt hoe we zicht kunnen krijgen op het aantal fietsdiefstallen,
waarvoor nu geen processen-verbaal meer worden opgesteld. Marleen Van den Eynde peilt vervolgens
naar de aangiftebereidheid van de burgers en pleit voor een meer vereenvoudigde aangifte. Daarnaast
informeert ze naar de - volgens de persberichten - toename van de woninginbraken, hoewel die
subjectief kunnen zijn. De korpschef weerlegt de stelling van het raadslid en stelt dat er wel degelijk
processen-verbaal worden opgesteld voor gestolen fietsen. Het betreft weliswaar een vereenvoudigd PV,
hetgeen betekent dat er geen automatische doorzending meer is naar het parket wanneer alle sporen
ontbreken. Er blijft altijd een lokale registratie aanwezig die geen invloed heeft op de kwaliteit van het
onderzoek en de opvolging. Voor de woninginbraken geldt een lichte stijging op het einde van het jaar,
hoewel ze in januari weer licht gedaald zijn.
Verder voert het raadslid aan dat zij niet verantwoordelijk was voor de verschenen persberichten omtrent
de wapens van de politiezone. De korpschef had omstandig aangetoond wat de stand van zaken is m.b.t.
de wapens, dat de summiere problemen te wijten waren aan het onderhoud van sommige wapens
waarvoor de verantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt en dat het de intentie is van de korpschef de
wapens te vervangen door een uniform model wanneer de federale politie haar keuze heeft gemaakt. De
voorzitter merkt op dat het raadslid een non-event wel heeft uitvergroot in een toevallige synchronisatie
met een vakorganisatie, terwijl er in werkelijkheid geen enkel probleem is. Alle personeelsleden werden
bovendien uitgenodigd de eventuele problemen met hun wapens te melden, waarop de korpschef geen
enkele reactie heeft ontvangen.

Burgemeester Jef Van linden komt ter zitting.
Schepen Bossuyt-Tack informeert naar de frequentie van het onderzoek van de wapens. De korpschef
legt uit dat daarover duidelijke instructies bestaan, dat er vijf keer per jaar schietoefeningen plaatsvinden
en dat elke medewerker persoonlijk verantwoordelijk is voor het functioneren van zijn wapen. Rik
Vercauteren vraagt of het individueel wapengebruik een beperking inhoudt van de uitwisselbaarheid van
wapens, waarop de korpschef antwoordt dat de kennis van iedere medewerker beperkt is tot zijn of haar
wapen. Om die reden alleen al pleit de korpschef voor een uniform model.
Marleen Van den Eynde vraagt of er inzake mobiliteit inspanningen geleverd worden om medewerkers te
behouden in de politiezone of om ze terug naar de zone te krijgen wanneer ze in het verleden om een
bevordering zijn vertrokken? De korpschef legt uit dat hij geen invloed kan uitoefenen op de mobiliteit
en tijdens vakbondsonderhandelingen over het statuut werd de keuze gemaakt om geen voorrangsregels
in te bouwen. Vermits medewerkers pas drie jaar na hun mobiliteit kunnen terugkeren, is dat tot op
heden nog niet gebeurd. De korpschef verwacht wel vanaf volgend jaar een sterke stijging van de vraag
naar de politiezone HEKLA, met name voor het middenkader.

Raadslid Eduard Verbist verlaat de zitting.
Raadslid Eddy Florent feliciteert de korpschef met zijn jaarverslag. Volgens het raadslid mag de korpschef
terecht fier zijn over het resultaat: de cijfers evolueren gunstig, het korps functioneert goed en de
resultaten voor de burger zijn beter.
Raadslid Guy Goyvaerts informeert naar de beschikbaarheid van het fuifdraaiboek, waarop de voorzitter
uitlegt dat dit ter beschikking werd gesteld van iedere gemeente. Het raadslid formuleert wel de
bedenking dat het beleid aanzienlijk bemoeilijkt wordt in de politiezone als we ons moeten baseren op
zoveel onbetrouwbare cijfers.

2.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 17 NOVEMBER 2005

Het verslag van de politieraad van 17 november 2005 wordt goedgekeurd.

3.

POLITIERAAD: REGLEMENT VAN ORDE – EERSTE WIJZIGING

Raadslid Rik Vercauteren informeert of de politieraad de vrijheid heeft om zelf te beslissen over het
reglement van orde en hij stelt voor om minstens vijf maal per jaar te vergaderen met de politieraad. Ook
raadslid Paul Janssens stelt zich de vraag of in het kader van de openbaarheid vier vergaderingen geen
onrecht aandoet aan de politieraad.
De voorzitter legt uit dat de wijzigingen overeenstemmen met de gewijzigde wetgeving. De wet legt een
minimum aantal vergaderingen op maar het politiecollege kan beslissen meer te vergaderen.
Raadslid Marleen Van den Eynde treedt de bekommernis bij en stelt dat een laag vergaderritme
aanleiding geeft tot een reeks van bijkomende vragen. Zij suggereert om de verslagen van het
politiecollege via internet ter beschikking te stellen.
De voorzitter gaat akkoord om een andere procedure te zoeken om de verslagen sneller te bezorgen,
maar dit betreft een andere vraag dan diegene die aan de orde is m.b.t. reglement van orde.
Raadslid Bart Breugelmans is ook bezorgd om het laag vergaderritme en stelt voor om in te schrijven dat
er minstens één keer per kwartaal zal vergaderd worden. De voorzitter is akkoord met het voorstel,
waarop Rik Vercauteren aandringt op een stemming over zijn voorstel.
Uiteindelijk verloopt de stemming als volgt:
a) over de vraag of artikel 1 moet gewijzigd worden in die zin dat de politieraad minstens vijf keer per jaar
moet bijeenkomen?
> 5 stemmen voor, 7 tegen en 10 onthoudingen: het voorstel is verworpen;
b) over de vraag of artikel 1 moet gewijzigd worden in die zin dat de politieraad minstens vier keer per
jaar moet vergaderen waarvan tenminste één keer per trimester?
> 22 stemmen voor: de wijziging is aanvaard;
c) over de vraag of artikel 6, §5 moet gewijzigd worden in die zin dat elke vraag tot uitoefening van het
bezoekrecht door een raadslid aan de korpschef moet aangevraagd worden in plaats van aan het
politiecollege?
> 22 stemmen voor: het voorstel is aanvaard.
Gelet op artikel 27 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, waardoor artikel 91 van de nieuwe gemeentewet van overeenkomstige
toepassing is op de politieraad;
Gelet op artikel 91, van de nieuwe gemeentewet, waardoor de politieraad verplicht is een reglement van
orde aan te nemen;
Overwegende dat het politiereglement op diverse onderdelen moet aangepast worden aan de gewijzigde
wetgeving en aan de praktische werking van de politieraad;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het reglement van orde van de politieraad vast te stellen als volgt:

«Bijeenroeping
Artikel 1
De politieraad vergadert ten minste vier maal per jaar, waarvan ten minste éénmaal per
trimester, en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.
De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege.
Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de
politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke
aanvraag aan het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een
verklarende nota, alsook de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag
moet ingediend worden, zodanig dat het politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in
artikel 3 van dit reglement kan nakomen.

Openbare of besloten vergadering

Artikel 2
De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een tweederde meerderheid van de
aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van
ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.
De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed
afleggen. Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege
toelichting verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van
begroting en de rekeningen en de eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen.
Ingeval de politieraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het
openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt.
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten
vergadering.
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten
vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden
onderbroken.

Termijn van oproeping
Artikel 3
De oproeping geschiedt door middel van een per post verstuurde brief, ten minste zeven vrije
dagen vóór de dag van de vergadering. De dag van de oproeping en de dag van de vergadering
zijn niet inbegrepen in de periode van zeven vrije dagen. In spoedeisende gevallen kan
gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. De
agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda
wordt een beknopte toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd.
In spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken.
De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee volledige dagen teruggebracht voor de
toepassing van artikel 9, derde lid van dit reglement.
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp
dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf volledige dagen vóór de vergadering
ingediend worden. De raadsleden moeten de bijkomende agendapunten overhandigen aan of
versturen naar de korpschef, hetzij per brief (Kontichstraat 17 te 2650 Edegem), hetzij per fax
(03 444 00 01), hetzij per e-mail (korpschef@hekla.be). De agendapunten moeten vergezeld
zijn van een verklarende nota of van elk document dat de politieraad kan voorlichten. Leden
van het politiecollege kunnen deze mogelijkheid om de agenda aan te vullen niet gebruiken. De
voorzitter van het politiecollege of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende
agendapunten onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad.

Informatie voor politieraadsleden en publiek
Artikel 4
Plaats, dag en uur van de politieraadsvergadering en de agenda worden openbaar
bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone. Voor deze
aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de
politieraad.
De agenda met toelichtende nota worden tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten.
Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda van de
politieraadsvergaderingen met toelichting.
Voor eenieder die de politieraadszitting bijwoont, ligt bij het binnenkomen de agenda ter
beschikking.

Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een
beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het
publiek. Deze inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt.
Aan de beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door
ze beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in de gemeentelijke informatiebladen van
de gemeenten van de politiezone.

Artikel 5, §1
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op
de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op de secretariaten van
de gemeentehuizen van de politiezone tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van
de politieraadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen.
§2
Uiterlijk zeven vrije dagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad moet
beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt
het politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het
ontwerp van begrotingswijziging of van de rekeningen.
Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen
van de politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor
zijn definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft.
Het ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag.
Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen.
Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel
beleid van de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de
zonezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op
de rekeningen een overzicht van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het
dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben.
§3
Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem aangewezen
ambtenaren, technische toelichting worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde
dossiers. Onder technische toelichting wordt verstaan: het verstrekken van inlichtingen ter
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van
de procedure.
Artikel 6, §1
Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de politieraadsleden
worden onttrokken.
§2
Zonder voorafgaande aanvraag kunnen op de secretariaten van de gemeentehuizen van de
politiezone worden ingezien tijdens de dagen en uren dat deze secretariaten geopend zijn:
•
de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone
•
de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone;
•
de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politiezone
•
de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad;
•
de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen
betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn.
§3
Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 5 en artikel 6, §2 hebben de
politieraadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op
het bestuur van de politiezone.
Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere
documenten kunnen raadplegen.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of
akten betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden
overeenkomstig artikel 3, laatste lid, aan het politiecollege schriftelijk mee welke documenten
zij wensen te raadplegen.
Aan de politieraadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de
aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien.

Het politieraadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens
de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt
geacht af te zien van inzage.

§4
De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het
bestuur van de politiezone.
De politieraadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift schriftelijk
overeenkomstig artikel 3, laatste lid.
De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een
afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken
politieraadslid worden meegedeeld.
§5
De politieraadsleden hebben het recht de inrichtingen van de politiezone te bezoeken.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren,
delen de politieraadsleden overeenkomstig artikel 3, laatste lid, minstens acht werkdagen
vooraf schriftelijk mee aan de korpschef welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en
uur.
Tijdens het bezoek van een inrichting moeten de politieraadsleden passief optreden.
Artikel 7
De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke
vragen te stellen.
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk
geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden
mondelinge vragen stellen over zonale aangelegenheden, die niet op de agenda van de
politieraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting
geantwoord.

Quorum
Artikel 8
De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de in dienst zijnde
leden aanwezig is.
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal
leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden,
op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de
agenda voorkomen.
De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van
artikel 87 van de nieuwe gemeentewet en er moet vermeld worden of de oproeping voor de
tweede of voor de derde maal geschiedt. Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee
alinea's van artikel 90 van de nieuwe gemeentewet woordelijk in de oproeping worden
overgenomen, met dien verstande dat “gemeenteraad” moet begrepen worden als
“politieraad”.

Wijze van vergaderen
Artikel 9
De voorzitter van het politiecollege, of hij die hem vervangt, zit de politieraad voor.
De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.
Artikel 10

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om
geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te
kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.

Artikel 11
De notulen van de vorige vergadering zijn na de verzending van de oproepingsbrief van de
volgende vergadering op het secretariaat van de gemeentehuizen ter beschikking van de
politieraadsleden, die er kennis willen van nemen.
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te
brengen. Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, staande de
vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die
in overeenstemming is met de beslissing van de politieraad.
Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen
goedgekeurd.
De goedgekeurde notulen worden binnen de maand ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande
de vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.
Artikel 12
De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de politieraad aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda,
in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist.
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de
aanwezige leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld.
Artikel 13
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te
komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden.
Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad
wanneer ze aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven.
Artikel 14
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde
feiten.
In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de
hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst :
1.
om te vragen dat men niet zal besluiten;
2.
om de verdaging te vragen;
3.
om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij
voorrang zou behandeld worden;
4.
om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
5.
om naar het reglement te verwijzen.
Artikel 15
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen voor de
amendementen ter stemming gelegd.

Artikel 16
Het raadslid, dat aan het woord is over een punt van agenda, mag niet onderbroken worden,
tenzij van het onderwerp wordt afgeweken.
De voorzitter oordeelt over het vlot verloop van de zitting en kan ieder raadslid, dat van het
onderwerp afdwaalt en/of verstoort, tot de orde terugroepen. De voorzitter kan het raadslid
het woord ontnemen.
Ieder persoon, die de vergadering bijwoont in de voor het publiek behouden ruimte, kan na
voorafgaande waarschuwing van de voorzitter uit de raadszaal worden verwijdert indien hij op
enigerlei wijze het normale verloop van de zitting verstoort.
Elke handeling van de voorzitter ten aanzien van een raadslid of van een persoon in de voor het
publiek voorbehouden ruimte wordt vermeld in het verslag van de zitting.
Artikel 17
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de
bepalingen opgenomen in het artikel 16.
Artikel 18, §1
Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de
vergadering zich moet uitspreken.
§2
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het
voorstel verworpen.
§3
Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem.
§4
In afwijking van de vorige paragraaf beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de
begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van
één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van
dezelfde gemeente beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van
die groep gelijk verdeeld.
In het politiecollege beschikken de burgemeesters over het volgende aantal stemmen:
Hove:
10
Edegem:
34
Kontich:
27
Lint:
8
Aartselaar: 21
Voor de raadsleden betekent dit dat elke stem over de begroting, de begrotingswijziging en de
jaarrekening vermenigvuldigd wordt met een factor zoals hieronder vermeld:
Hove:
x 3,33
Edegem:
x 4,86
Kontich:
x 4,50
Lint:
x 2,67
Aartselaar: x 4,20
De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel.
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van
artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of
posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat.
In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het artikel of de
artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de stemming over het

geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk
wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn
aangenomen.

Wijze van stemmen
Artikel 19, §1
De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in §4.
§2
Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1)
de stemming bij handopsteking;
2)
de mondelinge stemming;
3)
de geheime stemming.
§3
De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige
leden de mondelinge stemming vraagt.
§4
Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen tot ambten, terbeschikkingstellingen,
preventieve schorsingen in het belang van de dienst en tuchtstraffen geschieden bij geheime
stemming en eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Artikel 20
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de
stemming heeft omschreven zoals bepaald in artikel 22 vraagt hij achtereenvolgens welke
politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.
Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
Artikel. 21
De mondelinge stemming geschiedt door elk politieraadslid volgens de rangorde van de
raadsleden ja, neen of onthouding te laten uitspreken.
De voorzitter stemt het laatst.
Artikel 22
Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van kandidaten,
benoeming tot ambten, terbeschikkingstelling.
De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het
afgeven van een blanco stembriefje.
Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Artikel 23
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit
aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, die aan de stemming hebben
deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd
opnieuw te stemmen.
Artikel 24
Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de volstrekte meerderheid niet is
verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de
meeste stemmen hebben behaald.
Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt
(komen) tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming.
De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van
stemmen.
Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de voorkeur.

Notulen
Artikel 25
De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het
gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen
heeft.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Een politieraadslid kan vragen om
in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.

Presentiegeld
Artikel 26
Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld
verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn. De vaststelling van
het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld in een afzonderlijk besluit.»
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt door middel van de overzichtslijst overeenkomstig artikel 85 van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op deze
niveaus, verzonden aan de provinciegouverneur van Antwerpen.
4.

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, in het bijzonder 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);in het bijzonder 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 een personeelslid bij de dienst verkeer deeltijds tewerk gesteld is als consulente;
Overwegende dat het contract van drie maanden niet wordt verlengd omdat het personeelslid haar
ontslag meedeelt ;
Overwegende dat de politiezone HEKLA 5349 in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomsten
subsidies kan genieten voor de aanwerving van voltijdse contractuele personeelsleden voor bepaalde
duur;
Overwegende dat de korpschef deze invulling noodzakelijk acht om de doelstellingen van de
verkeersveiligheidsovereenkomsten te realiseren;
Overwegende dat voltijds werkende personeelsleden contractueel kunnen aangeworven worden via de
verkeersveiligheidsovereenkomst van bepaalde duur;
Overwegende dat de korpschef voorstelt een voltijdse contractuele administratieve medewerk(er)ster
aan te werven;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van voltijdse consulent(e) (CALOG, niveau B dienst verkeer) in contractueel verband, voor
onbepaalde duur, wordt vacant verklaard 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.
5.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN TWEE INSPECTEURS – ONTHAAL-WIJKWERKING/ INTERVENTIE VACANTVERKLARING

De korpschef geeft toelichting bij de wetswijziging verwoord in artikel 2 die te maken heeft met de
moeilijkheden op het vlak van tewerkstelling Brussel en om het werken in de hoofdstad aantrekkelijker te
maken.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in het bijzonder 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);in het bijzonder de artikelen VI.II.8 tot VI.II.71;
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 koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 en 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 besluit van de gemeenteraad van de zone Antwerpen van 19 december 2005, waarbij één
inspecteur interventie van de politiezone HEKLA werd benoemd tot hoofdinspecteur van politie bij de
lokale politiezone Antwerpen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de zone Willebroek van 21 februari 2006, waarbij één
inspecteur permanent onthaal van de politiezone HEKLA werd benoemd tot hoofdinspecteur van politie
bij de lokale politiezone Willebroek;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps en
de basispolitiezorg te verzekeren;
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-wijkwerking/ interventie worden vacant verklaard.
Artikel 2
Deze functies kunnen bij voorrang toegewezen worden aan personeelsleden van het operationeel kader
die tenminste 40 jaar zijn en gedurende tenminste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de volgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4

Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, eerste cyclus
van 2006.
Artikel 5
Het selectie-interview wordt georganiseerd.

Artikel 6
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.
6.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN TWEE INSPECTEURS VERKEER - VACANTVERKLARING

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in het bijzonder 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);in het bijzonder de artikelen VI.II.8 tot VI.II.71;
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 koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 en 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 één inspecteur van verkeer mobiliteit maakt naar een andere politiezone en dat één
hoofdinspecteur niet OGP van verkeer verlof heeft aangevraagd voorafgaand aan de pensionering;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van de dienst
verkeer te verzekeren;
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 verkeer worden vacant verklaard.
Artikel 2
Deze functies kunnen bij voorrang toegewezen worden aan personeelsleden van het operationeel kader
die tenminste 40 jaar zijn en gedurende tenminste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de volgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, eerste cyclus
van 2006.
Artikel 5
Het selectie-interview wordt georganiseerd.
Artikel 6
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.

7.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP 16 ADEMTEST EN –ANALYSTETOESTELLEN MET
TOEBEHOREN
GOEDKEURING
RAMING
EN
LASTENBOEK
EN
VASTSTELLING
GUNNINGSPROCEDURE

Raadslid Kris Wils informeert op basis waarvan de analyses vandaag uitgevoerd worden als de huidige
toestellen niet meer voldoen. Zijn de processen-verbaal dan wel geldig?
De korpschef verwijst naar commissaris Willy De Belder, die uitlegt dat de wettelijke normen voor deze
toestellen gewijzigd zijn waardoor er nieuwe moeten aangekocht worden. Er werd echter voorzien in een
overgangsregeling tot einde november waardoor we nog enkele maanden met de huidige toestellen
kunnen blijven werken.
Raadslid Guy Goyvaerts vraagt wat de precieze behoeften zijn en op basis waarvan er precies
16 toestellen worden gekocht? Commissaris De Belder legt uit dat dit te maken heeft met het aantal in te
zetten voertuigen en het aantal sites.
Gelet op de artikelen 234 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 verslag van de coördinator verkeer van 16 februari 2006;
Overwegende dat de ijkingsdatum van de huidige apparaten om ademtesten en ademanalyses uit te
voeren, kortelings verstrijkt;
Overwegende dat deze apparaten niet meer voldoen aan de technische en wettelijke vereisten;
Overwegende dat voor de levering van de nieuwe ademtest- en analyseapparatuur gebruik kan worden
gemaakt van de overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten op grond van het bestek met
Nr DMA 2004 R3 113, geldig tot 31 december 2013, en er aldus voldaan wordt aan de wet op de
overheidsopdrachten;
Overwegende dat de totale investering voor deze ademtest en -analysetoestellen geraamd wordt op
€ 72.000,00 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 2006, waarop € 315.869,00 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot aankoop van 16 ademtest- en analysetoestellen met toebehoren op basis van een
aanbestedingsprocedure wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De gunning gebeurt na gebruik te maken van de open meerjarige raamovereenkomst die de Federale
Politie heeft afgesloten onder bestek met Nr DMA 2004 R3 113, geldig tot 31 december 2013;
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op € 72.000,00 (inclusief btw) wordt aangerekend op artikelnummer
33002/744-51 buitengewone dienst van de begroting 2006.
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.

8.

PATRIMONIUM: BEHOEFTENPLAN CENTRAAL HOOFDCOMMISSARIAAT

De voorzitter verwijst naar de vragen en afspraken gemaakt tijdens een vorige bijeenkomst. Hierop
aansluitend wordt de behoeftebepaling voor het centraal gebouw gepresenteerd.
Raadslid Karel Laurent vindt het een degelijk rapport maar meent dat tevens een financiële studie vereist
is, waarbij de voordelen van een centraal gebouw vergeleken worden met de investeringskost en waarin
tevens de verkoopwaarde van de site Romeo onderzocht wordt. Beide documenten kunnen nadien de
besluitvorming ondersteunen. Voor hem blijven de centrale ligging en de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer belangrijke criteria.
Raadslid Marleen Van den Eynde vraagt naar de verdere intenties van het politiecollege, alsook naar de
mogelijkheid over dit onderwerp te beslissen in een verkiezingsjaar.
Raadslid Marc Vanhaute vraagt naar een vergelijking van het ruimtegebruik in de huidige sites. Nu is de
studie gebaseerd op het normenboek maar een vergelijking met de huidige situatie is niet mogelijk. Een
verwijzing naar de te behouden lokale posten ontbreekt eveneens. Ook raadslid Rik Vercauteren had
graag deze gegevens toegevoegd gezien.
Raadslid Paul Janssens leest dat heel wat ruimte is voorbehouden aan de administratie en vraagt of er
rekening werd gehouden met de vermindering van de administratieve werklast?
Raadslid Luc Eeckhout informeert of er ook besparingen zullen kunnen gerealiseerd worden want de
lokale posten zullen behouden blijven.
Raadslid Kris Wils meent dat er weinig aandacht is voor ruimtes voor de burger.
De voorzitter legt uit dat er een wettelijke verplichting bestaat om de lokale posten te behouden en dat
ze daarom niet in de studie vervat zitten. Het onderzoek geeft alleen maar een indicatie van het
ruimtegebruik maar een verschillende invulling blijft steeds mogelijk. De besparingen zullen vooral
gerealiseerd kunnen worden in de toename van de efficiëntie en in de ondersteunende diensten. Op het
vlak van ICT werden reeds eerste oefeningen gedaan, maar ook operationeel zullen besparingen mogelijk
zijn. Het politiecollege gaat nu verder de opportuniteit onderzoeken. Volgende week wordt er vergaderd
over de financiële haalbaarheid en bereidt het politiecollege zich voor op eventuele onderhandelingen.
De voorzitter stelt dat er geen bijzondere richtlijnen voor investeringen in 2006. Het politiecollege is wel
akkoord om de financiële last van de verwerving maar te laten ingaan vanaf 2007 zodat er niet
ingebroken wordt op de huidige begrotingen.
De korpschef is bereid de gegevens over de bestaande locaties mee te delen, maar waarschuwt voor
verkeerde conclusies omdat de huidige ruimten niet voldoen aan de voorgeschreven normen. De cijfers
zullen daarom moeilijk vergelijkbaar zijn.
Raadslid Guy Goyvaerts besluit met een aantal twijfels over de mogelijkheid om de financiële lasten te
verschuiven naar een volgende legislatuur.
Gelet op de behoeftenanalyse met betrekking tot het centraal hoofdcommissariaat;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Enig artikel
Kennis te nemen van het document.
INTERPELLATIES
Aangevraagd door politieraadslid Marleen Van den Eynde:

Jaarverslag 2005
Via de pers konden we vernemen dat het jaarverslag voor 2005 werd afgerond en voorgesteld. Inmiddels
werd het verslag via de webstek ter beschikking gesteld. Ik betreur de gang van zaken en wil graag weten
waarom de politieraadsleden niet eerst in het bezit werden gesteld van het jaarverslag, en de bespreking
werd aangevat, alvorens de pers werd geïnformeerd?

Woninginbraken
De laatste week bericht de pers ons meermaals over verschillende woninginbraken in onze Hekla-zone. Ik
had dan ook graag van het politiecollege en de korpschef meer informatie over de vaststellingen en de
uiteindelijke acties die hieraan gekoppeld worden

Inventarisatie wapens
Tijdens de politieraad van 17 november ‘05 werd door raadslid Van den Eynde opmerkingen gemaakt
over de toestand van het “wapenpark”. Graag hadden we een schriftelijk verslag van de stand van zaken
van de inventarisatie en de toestand van de wapens van de Hekla-politie

Toestand en opvolging Aartselaars wijkkantoor
Raadslid Marleen Van den Eynde interpelleert over de blijvende problemen van huisvesting in de site
Aartselaar. De voorzitter legt uit dat conform de afspraak een brief verstuurd werd aan de gemeente
Aartselaar. Het college heeft laten weten dat er technische verbeteringen zullen uitgevoerd worden.
Vandaag voldoet het gebouw terug aan de aanvaardbare normen.
Het raadslid meent dat er nu ook schimmel is vastgesteld hetgeen wijst op een blijvend vochtprobleem.
Ook de vergaderzaal zou niet voldoen om mensen in te ontvangen. Er zullen dus nog oplossingen moeten
uitgewerkt worden en uiteraard zal één en ander moeten afgewogen worden naar aanleiding van het
centrale politiegebouw. Tenslotte waarschuwt het raadslid over de onveiligheid van de garagepoorten en
het risico op ongelukken.
De voorzitter meldt dat volgens zijn rapportering de vochtproblemen nagenoeg verholpen zijn maar de
problematiek zal verder opgevolgd worden.
De toestand van het Aartselaars wijkkantoor werd meermaals op de politieraad aangekaart. Kan het
politiecollege meedelen welke initiatieven zij genomen heeft om de problematiek aldaar concreet aan te
pakken?

Opvolging aankoop nieuw politiegebouw
De Hekla-politieraad heeft het politiecollege de opdracht gegeven de aankoop van een nieuw
politiegebouw nauwlettend op te volgen. Kan de voorzitter meedelen wat de stand van zake hierin is, en
welke beslissingen inmiddels door het politiecollege genomen werden?

Begroting 2006
Raadslid Marleen Van den Eynde informeert naar de ontbrekende nota van de ontvanger van Aartselaar
en naar de stand van zaken i.v.m. de toepassing van de 60/20/20-regel. De voorzitter meldt dat het
politiecollege nog niet in het bezit werd gesteld van de nota en dat vastgesteld werd dat de gemeente
Aartselaar een andere dotatie aan de politiezone heeft ingeschreven in haar begroting. Dit wordt
beschouwd als een beroep tegen de beslissing van de politiezone. Zowel de gemeente Aartselaar als de
voorzitter van de politiezone hebben hun standpunt toegelicht aan de toezichthoudende overheid en de
provinciegouverneur zal hierover nu uitspraak moeten doen.
De begroting van de Hekla-politiezone wordt door de Gemeente Aartselaar aangevochten. Kan de
voorzitter ons meedelen of er inmiddels al sprake is van een interne nota? Op welke manier wordt deze
problematiek opgevolgd?

Mobiliteit personeel
De mobiliteit van politiemensen binnen onze zone is vrij groot. Kan de korpschef mij meedelen of er
daadwerkelijk inspanningen gedaan worden om eigen politiemensen te behouden

Naar aanleiding van de door raadslid Marleen Van den Eynde ingediende interpellaties bevestigt het
raadslid op de vraag van de voorzitter dat haar vragen met betrekking tot het jaarverslag 2005, de
woninginbraken, de inventarisatie van de wapens en de mobiliteit van het personeel voldoende werden
toegelicht in de presentatie van de korpschef.
De vragen over het nieuw politiegebouw en de begroting werden afzonderlijk behandelde (cfr. supra).
GEHEIME ZITTING
Er werden 14 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 23.25 uur.

Hove, 9 maart 2006.

Tom Wustenberghs
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter

