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Aanwezig:

Koen Snyders, burgemeester-voorzitter.
Luc Vuylsteke de Laps, Jef Van linden, Nicole Muyshondt, burgemeesters.
Marc Vanhaute, Kristien Bossuyt-Tack, Luc Eeckhout, 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,
Stanislas Le Paige, René Van Dessel, raadsleden.
Frank Noël, korpschef.
Tom Wustenberghs, secretaris.

Verontschuldigd:

Marc van den Abeelen, burgemeester.
Louis Convents, raadslid.

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 9 MAART 2006

Het verslag van de politieraad van 9 maart 2006 wordt goedgekeurd.
2.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP INFORMATICAMATERIAAL IN HET KADER VAN HET
ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID - BEKRACHTIGING BESLISSING VAN 9 DECEMBER 2005

Overheidsopdrachten: bekrachtiging besluiten 9 december 2005:
De korpschef geeft toelichting bij deze besluitvorming; De raadsleden Rik Vercauteren en Kris Wils zijn
verwonderd over het tijdsverloop tussen de aankoop en de bekrachtiging door de politieraad, alsook over
het feit dat de stukken maar ter zitting werden meegedeeld. Dit had ook voor de politieraad van 29 juni
kunnen geagendeerd worden. De voorzitter legt uit dat er voor de aanwending van de subsidies in het
kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst een strikte timing geldt die niet steeds compatibel is met
de planning van de politieraad. We hebben er dan ook voor geopteerd om de subsidies niet te laten
mislopen. Burgemeester Vuylsteke de Laps voegt er aan toe dat deze bekrachtigingsbeslissing gevraagd
werd door de bijzonder rekenplichtige. Het moet dus als een zuiver interne beslissing beschouwd
worden. Er is geen probleem met de besteding van de fondsen.
Raadslid Guy Goyvaerts informeert of er voorafgaand aan de plaatsing van de palen een onderzoek werd
gevoerd naar de effectiviteit. De burgemeester van Hove legt uit dat de plaatsing kadert in een nationaal
project waarop we positieve reacties kregen en scholen nu zelf vragende partij zijn om er in hun
omgeving te plaatsen. Het voorstel komt oorspronkelijk uit de voetgangersbeweging en is opgepakt
binnen de politiezone.
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 de hoogdringendheid van aankoop gezien de fondsen waarvan gebruik kan gemaakt
worden in het kader van de overeenkomst betreffende de verkeersveiligheid die afgesloten werd met de
Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit enerzijds en de politiezone Hekla
anderzijds, vóór het einde van het jaar 2005 moesten besteed zijn;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De beslissing van het politiecollege van 9 december 2005 inzake aankoop informaticamateriaal in het
kader van het actieplan verkeersveiligheid te bekrachtigen.
Artikel 2
Een voor eensluidend 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.
3.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOPEN VAN PALEN EN BORDEN IN HET KADER VAN HET
ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID - BEKRACHTIGING BESLISSING VAN 9 DECEMBER 2005

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 de hoogdringendheid van aankoop gezien de fondsen waarvan gebruik kan gemaakt
worden in het kader van de overeenkomst betreffende de verkeersveiligheid die afgesloten werd met de
Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit enerzijds en de politiezone Hekla
anderzijds, vóór het einde van het jaar 2005 moesten besteed zijn;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De beslissing van het politiecollege van 9 december 2005 inzake aankoop van palen en borden in het
kader van het actieplan verkeersveiligheid te bekrachtigen.
Artikel 2
Een voor eensluidend 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.
4.

PERSONEEL: FUNCTIE INSPECTEUR - VACANTVERKLARING

Raadslid Karel Laurent informeert waarom er bij deze vacature geen functiebeschrijving is bijgevoegd. De
korpschef legt uit dat alle politiezones op dit ogenblik met ernstige aanwervingsmoeilijkheden

kampenen dat er onderlinge concurrentie speelt. De korpschef wil daarom creatief omspringen met deze
vacature en streeft naar zoveel mogelijk polyvalentie, ondermeer om ook intern te kunnen recruteren. Dit
is niet onmiddellijk voorzien in het profielenboek. Die ruimte hebben we ook alleen maar bij algemene
functies en geldt bijvoorbeeld niet voor specifieke functies zoals de recherche.
Raadslid Eddy Florent informeert naar het tijdsverloop en de opvang van langdurig oningevulde
vacatures. Bij een onaangekondigd vertrek verloopt er al snel 6 maanden vooraleer een functie terug kan
worden ingevuld, antwoordt de korpschef. Wanneer het daarentegen voorzienbaar is, wordt er op
geanticipeerd en wordt er op voorhand gerecruteerd. Op zich is een vervanging geen probleem, wel als er
gelijktijdig meerdere functies oningevuld zijn.
Raadslid Paul Janssens vraagt of de oorspronkelijke voorziene personeelsformatie nog steeds van
toepaasing is en of wij al dan niet op schema zitten. De korpschef legt uit dat de formatie van 130
operationele medewerkers enkel in 2005 kon gerealiseerd worden. Nu zitten we opnieuw met 5 à 6
vacatures. Hoewel de korpschef hoopt dat deze crisis van korte duur zal zijn, vreest hij toch wel een
aanzienlijk probleem als gevolg van de hevige concurrentie tussen de politiezones en het afnemend
aantal leerlingen in de pollitieschool.
Raadslid Guy Goyvaerts vraagt uitleg bij artikel 2, waarvoor de korpschef verwijst en de uitleg herhaalt
die reeds tijdens de vorige politieraad was meegedeeld.
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 24 april 2006, waarbij één
inspecteur van de politiezone HEKLA werd benoemd tot hoofdinspecteur van politie bij de lokale
politiezone Antwerpen;
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 één inspecteur wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Deze functie kan 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 vacatures worden meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, tweede
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.

5.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN INSPECTEUR RECHERCHE - 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;
Gelet op de mobiliteit van één inspecteur recherche naar politiezone Middelkerke;
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 een inspecteur recherche wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Deze functie kan 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 vacatures worden meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, tweede
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 ASSISTENT(E), CALOG NIVEAU C - 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 gedetacheerd personeelslid van het Algemeen Informatie Kruispunt (AIK) verlof
neemt voorafgaand aan de pensionering;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van één assistent(e), CAlog niveau C, wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Deze functie kan 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, tweede 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.

PERSONEEL: FUNCTIE
VACANTVERKLARING

VAN

EEN

HALFTIJDSE

ASSISTENT(E),

CALOG

NIVEAU

C

-

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 raadsbesluit van 9 september 2004, houdende goedkeuring van de vacantverklaring van de
vacature voor de functie van assistent(e), deeltijds;
Overwegende de beslissing van de korpschef, houdende de toekenning van een voltijdse
loopbaanonderbreking voor één statutair personeelslid vanaf 1 april 2004 en dit voor een periode van
twaalf maanden, met de mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging, zijnde maximum zes jaar;
Overwegende het ontslag van één halftijdse contractuele assistent (calog niveau C) bij de dienst verkeer
op 1 mei 2006;
Overwegende dat halftijdse personeelsleden louter contractueel kunnen worden vervangen;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van één halftijdse assistent(e), CAlog niveau C, in contractueel verband, wordt vacant
verklaard overeenkomstig de aanwervingvoorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
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.
GEHEIME ZITTING
Er werden 9 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 21.45 uur.

Edegem, 15 juni 2006.

Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter

