POLITIERAAD
16 november 2006
Verslag
Kontichstraat 17
2650 Edegem

Aanwezig:

Koen Snyders, burgemeester-voorzitter.
Jef Van linden (vanaf punt 4), Nicole Muyshondt, burgemeesters.
Marc Vanhaute, Kristien Bossuyt-Tack, Luc Eeckhout, Louis Convents,
Bart Breugelmans, Eddy Florent, Kris Wils, Ann Cuyckens, Paul Janssens,
Henri Vercauteren, Guido Goyvaerts, Marleen Van den Eynde, Stéphane
Vandevorst, Eduard Verbist, Pierre Van Dijck, Stanislas Le Paige (vanaf punt 4),
René Van Dessel, raadsleden.
Frank Noël, korpschef.
Tom Wustenberghs, secretaris.

Verontschuldigd: Marc van den Abeelen, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters.
Désirée Van Raemdonck-Oen, Christel Cools, raadsleden.

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

POLITIERAAD: ONTSLAG VAN EEN RAADSLID - EEDAFLEGGING OPVOLGER

Op 19 april 2001 hebben de raadsleden van de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar –
die door hun respectievelijke gemeenteraden verkozen werden tot lid van de politieraad van de
politiezone HEKLA – hun eed afgelegd en werden zij als leden van de politieraad geïnstalleerd.
De heer Karel Laurent, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 12 augustus 2006 ter kennis
gebracht dat hij afstand doet van zijn mandaat.
De politieraad NEEMT AKTE van de afstand van het mandaat van de heer Karel Laurent.
De gemeenteraad van Kontich heeft op 22 januari 2001 bij de verkiezing van de leden van de politieraad
de heer Stéphane Vandevorst, geboren op 07 januari 1945, wonende te 2550 Kontich, aan de
Hoogbunderlaan 15, verkozen als tweede opvolger van ontslagnemend raadslid Karin Verbaet.
Bij brief van 19 oktober 2006 werd de heer Stéphane Vandevorst uitgenodigd om de eed af te leggen als
nieuw raadslid van de politieraad.
De politieraad BESLUIT de verkozen opvolger onmiddellijk tot de vergadering toe te laten.
Het raadslid wordt vervolgens verzocht om in handen van de voorzitter de eed af te leggen
overeenkomstig artikel 20bis van de wet van 7 december 1998, die luidt als volgt: "Ik zweer getrouwheid
aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk".

Het raadslid legt de voorgeschreven eed af, waarvan door de voorzitter akte wordt genomen en waarna
de heer Stéphane Vandevorst als raadslid worden geïnstalleerd.
Tenslotte wordt de rangorde van de raadsleden als volgt VASTGESTELD:
Volgnr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Naam & voornaam
raadsleden
Marc VANHAUTE (E)
Kristien BOSSUYT-TACK (E)
Luc EECKHOUT (A)
Louis CONVENTS (E)
Bart BREUGELMANS (E)
Eddy FLORENT (K)
Kris WILS (A)
Ann CUYKENS (A)
Désirée OEN (H)
Paul JANSSENS (L)
Henri VERCAUTEREN (L)
Guido GOYVAERTS (H)
Marleen VAN DEN EYNDE (K)
Eduard VERBIST (K)
Pierre VAN DIJCK (E)
Christel COOLS (A)
Stanislas LE PAIGE
René VAN DESSEL
Stéphane VANDEVORST

Geb.datum

Datum eerste
mandaat

24/04/58
05/12/50
22/12/57
26/11/58
13/12/74
25/07/50
24/03/64
30/03/75
11/11/57
25/03/43
12/09/40
19/08/50
06/07/65
21/06/51
24/12/44
28/10/60
24/02/64
11/05/40
07/01/45

1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
1 april 2001
13 februari 2003
13 november 2003
13 november 2003
22 april 2004
22 april 2004
16 november 2006

Aantal
bekomen
stemmen
20
18
18
18
18
15
15
15
10
7
6
6

1bis. POLITIERAAD: TOEVOEGING AGENDAPUNT WEGENS HOOGDRINGENDHEID - GOEDKEURING
Gelet op artikel 27 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op artikel 97 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het voorstel van IGEAN om bij hoogdringendheid volgend onderwerp aan de agenda van de
politieraad van 16 november 2006 toe te voegen: “Overdracht van de bevoegdheid aan IGEAN
dienstverlening tot het organiseren van een overheidsopdracht m.b.t. het aanduiden van een leverancier
voor gas.
Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van gas aan installaties
en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken, politiezones en andere
besturen, waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door IGEAN
dienstverlening”;
Overwegende dat de toevoeging van een agendapunt bij hoogdringendheid slechts mogelijk is indien
tenminste twee derden van de aanwezige raadsleden daartoe besluiten.
BESLUIT:

Koen SNYDERS, Nicole MUYSHONDT, burgemeesters;
Marc VANHAUTE, Kristien BOSSUYT-TACK, Luc EECKHOUT, Louis CONVENTS,
Bart BREUGELMANS, Eddy FLORENT, Kris WILS, Ann CUYCKENS, Paul JANSSENS,
Henri VERCAUTEREN, Guido GOYVAERTS, Marleen VAN DEN EYNDE,
Stéphane VANDEVORST, Eduard VERBIST, Pierre VAN DIJCK, René VAN DESSEL,
raadsleden;

Enig artikel
Het agendapunt “Overdracht van de bevoegdheid aan IGEAN dienstverlening tot het organiseren van een
overheidsopdracht m.b.t. het aanduiden van een leverancier voor gas.
Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van gas aan installaties
en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken, politiezones en andere

besturen, waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door IGEAN
dienstverlening” toe te voegen aan de agenda van de zitting van de politieraad van 16 november 2006.
2.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 15 JUNI 2006 - GOEDKEURING

Raadslid Marleen Van den Eynde herhaalt haar vraag om in de toekomst sneller de verslagen van het
politiecollege toegestuurd te krijgen.
Raadslid Kris Wils merkt op dat in het verslag van 15 juni 2006 zijn interpellatie over de
parkeerproblematiek in Aartselaar niet beperkt was tot de Langlaarsteenweg maar veel ruimer moet
gesitueerd worden.
Het verslag van de politieraad van 15 juni 2006 wordt goedgekeurd.
3.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 29 JUNI 2006 - GOEDKEURING

Het verslag van de politieraad van 29 juni 2006 wordt goedgekeurd.
4.

FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2006 – GOEDKEURING

Raadslid Rik Vercauteren betreurt het dat na zes jaar werking van de politieraad het nog steeds niet
mogelijk is om een rekening te presenteren. De voorzitter antwoordt dat ook wij wachten op de juiste
gegevens van de federale overheid om uiteindelijk een rekening te kunnen opstellen.
Raadslid Marleen Van den Eynde stelt dat de personeelsproblemen in grote mate de begrotingscijfers
beïnvloeden. Daarnaast is zij van oordeel dat dezelfde problemen aanleiding waren voor een sterke
stijging van de overuren en bijgevolg van de werkdruk. Het raadslid vraagt tevens of het niet mogelijk is
om personeelsleden langer te binden aan de politiezone om de gevolgen van de mobiliteit te beperken.
Tenslotte informeert het raadslid naar de sterke stijging van de representatiekosten. De voorzitter
antwoordt dat er wel degelijk inspanningen worden geleverd om de personeelstekorten zo snel mogelijk
te verhelpen, zoals blijkt uit de agenda van de besloten zitting. Het probleem is tevens uitvoerig aan bod
gekomen in de raadscommissie. De korpschef voegt er aan toe dat nieuwe personeelsleden niet altijd
onmiddellijk instromen en hij verwacht de indiensttredingen tegen maart 2007. De overuren moest
gepresteerd worden in functie van echte dienstnoodwendigheden. De korpschef stelt vast dat bij
sommige medewerkers de overtuiging bestaat dat zij een bepaald contingent aan overuren moeten
presteren. De mogelijkheid om personeel langer aan de politiezone te binden naar het voorbeeld van
Antwerpen en Brussel is nog voorwerp van onderhandeling, maar de korpschef is daar niet echt
voorstander van. Desondanks blijft hij ervan overtuigd dat er echte beterschap in zicht is.
De stijging van de representatiekosten heeft te maken met de slotzitting van de politieraad en de kosten
voor public relaties in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst.
Raadslid Guy Goyvaerts benadrukt dat het niet kunnen afsluiten van de rekeningen en de onduidelijkheid
over de werkelijke ontvangsten van de federale overheid een obstakel vormen voor een ernstig beleid in
de politiezone vermits de juiste financiële ruimte onvoldoende gekend is.
De voorzitter vindt de bezorgdheid terecht en wijst er op dat de bijzonder rekenplichtige wel een intern
opvolgingssysteem heeft opgezet.
Raadslid Paul Janssens informeert of de politiezone de federale overheid reeds heeft aangemaand om
deze gegevens op te leveren. Hij wordt daarin bijgetreden door Marleen Van den Eynde, die pleit voor een
sterk signaal vanuit de zone. De korpschef bevestigt dat er vanuit de zone wordt op aangedrongen om de
personeelskwesties zo snel mogelijk op te helderen.
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 39 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2006 ten behoeve van de politiezone;
Gelet op de begroting 2006 zoals goedgekeurd door de politieraad van 17 november 2005;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;

BESLUIT met 19 stemmen vóór en 1 onthouding:
Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2006 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:
Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:
Wijziging uitgaven vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1:

336 785 EUR
34 748 EUR
371 533 EUR
336 785 EUR
0 EUR
336 785 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:
Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

10 444 495 EUR
- 516 724 EUR
9 927 771 EUR

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

10 106 126 EUR
- 354 107 EUR
9 752 019 EUR

Uitgaven overboeking voor BW nr. 1:
Wijziging uitgaven overboeking:
Uitgaven overboeking na BW nr. 1:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2006 na BW nr. 1:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:
Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

338 369 EUR
- 127 869 EUR
210 500 EUR
0 EUR
137 500 EUR
- 60 700 EUR
76 800 EUR

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

475 869 EUR
- 188 569 EUR
287 300 EUR

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

338 369 EUR
- 127 869 EUR
210 500 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2006 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.
5.

FINANCIËN: BEGROTING DIENSTJAAR 2007– GOEDKEURING

Raadslid Rik Vercauteren informeert of de ingebruikname van het nieuwe politiegebouw wel degelijk
gepland is voor begin januari 2008 en meent dat een krediet van 100 000 EUR voor nieuw
bureaumeubilair allicht onvoldoende zal zijn. De korpschef legt uit dat de ingebruikname gepland is voor
1 april 2008 en dat er heel wat bruikbaar meubilair mee verhuisd zal worden.
Raadslid Marleen Van den Eynde informeert naar het standpunt van de korpschef over de beslissing van
de minister van Binnenlandse Zaken om een deel van het federaal interventiekorps te spreiden over de

provincies, maar dat die capaciteit blijkbaar onbeschikbaar blijft voor projecten en acties in de zones
gelet op de grote behoeften van Antwerpen en Mechelen. De korpschefs hebben geprotesteerd tegen
deze werkwijze hetgeen ondertussen werd rechtgezet zodat ook HEKLA beroep kan doen op het
interventiekorps.
Raadslid Kris Wils vraagt waarom er niets voorzien is voor de buitenzonale personeelsleden. De korpschef
antwoordt dat de bijzonder rekenplichtige verkoos om af te wachten en de eventuele financiële
behoeften mee op te nemen n.a.v. de begrotingswijziging.
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 PLP42 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezone;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT 18 stemmen vóór en 2 onthoudingen:

Artikel 1
De begroting dienstjaar 2007 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:

0 EUR
0 EUR
10 388 153 EUR
10 237 153 EUR
151 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007:

0 EUR

Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:

0 EUR
0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

153 700 EUR
304 700 EUR

Ontvangsten overboekingen:

151 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007:

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.
6.

PATRIMONIUM: ERFPACHTOVEREENKOMST CONFINIMMO - GOEDKEURING

De behandeling van het dossier van de erfpachtovereenkomst m.b.t. het centraal politiegebouw werd
verdaagd naar de volgende zitting van de politieraad.
7.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN ASSISTENT, HALFTIJDS,
(CALOG NIVEAU C), VACANTVERKLARING

VERKEERSVEILIGHEIDSOVEREENKOMST

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten (Mammoetbesluit); inzonderheid de artikelen VI.II.8 - 35 en XII. VI. 1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 EN GPI 15 bis betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie,gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 08 mei 2002, houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat de politiezone HEKLA 5349 in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomsten
subsidies kan genieten voor de aanwerving van contractuele personeelsleden voor bepaalde duur;
Overwegende dat de korpschef deze aanwervingen noodzakelijk acht om de doelstellingen van de
verkeersveiligheidsovereenkomsten te realiseren;

Overwegende dat de mogelijkheden van de verkeersveiligheidsovereenkomsten en de impact daarvan op
het organogram geen rekening kon gehouden worden bij de vaststelling van de personeelsformatie;
Overwegende dat om geen subsidies te verliezen, de personeelsleden zullen aangeworven worden in de
vacante plaatsen binnen het organogram; dat evenwel een nieuwe aangepaste functiebeschrijving moet
goedgekeurd worden;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van halftijdse assistent(e) (CALOG, niveau C dienst verkeer) in contractueel verband vacant te
verklaren overeenkomstig de aanwervingvoorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 3
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikelen 85 en 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
Artikel 4
Publiceren van de vacature via www.jobpol.be (geïntegreerde politie), www.hekla.be en VDAB.
8.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN ASSISTENT(E),VOLTIJDS, DIENST VERKEER (CALOG NIVEAU C),
VACANTVERKLARING

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten (Mammoetbesluit); inzonderheid de artikelen VI.II.8 - 35 en XII. VI. 1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 EN GPI 15 bis betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 08 mei 2002, houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat de personeelsformatie nog niet volledig is ingevuld en er nog een functie van assistent
moet ingevuld worden;
Overwegende dat de politiezone HEKLA over een werfreserve beschikt vanuit de tweede
mobiliteitsronde;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om de continuïteit van de
dienstregeling bij de dienst verkeer te waarborgen;
Overwegende dat de kandidaat uit de werfreserve een selectie-interview heeft ondergaan en geschikt is
bevonden;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van voltijdse assistent(e) (CALOG, niveau C ) bij de dienst verkeer vacant te verklaren
overeenkomstig de aanwervingvoorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De kandidaat bij voorkeur te putten uit de werfreserve, zonodig wordt de korpschef belast met de
praktische organisatie van een nieuwe 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.

9.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN VIER INSPECTEURS - 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 mobiliteit maakt naar politiezone Antwerpen in het kader van
bevordering;
Overwegende dat twee inspecteurs mobiliteit maken naar de federale politie;
Overwegende dat één inspecteur verlof heeft aangevraagd voorafgaand aan de pensionering op
vrijwillige basis;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps 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 vier inspecteurs 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, derde 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.
10.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN HOOFDINSPECTEUR – 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 - 35 en XII.VI.1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235,eerste lid, van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 EN GPI 15 bis betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002 en 8 mei 2002 , houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Gelet op de mobiliteit van één hoofdinspecteur naar de politiezone Grensleie;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze vervanging noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers, die het korps verlaten, zo snel mogelijk te
vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één hoofdinspecteur vacant te verklaren.
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, derde 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.
11.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID AAN IGEAN DIENSTVERLENING
TOT HET ORGANISEREN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT M.B.T. HET AANDUIDEN VAN EEN
LEVERANCIER
VOOR
ELEKTRICITEIT
GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN HOUDENDE HET LEVEREN VAN
ELEKTRICITEIT AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE GEMEENTEN, OCMW'S,
KERKFABRIEKEN, POLITIEZONES EN ANDERE BESTUREN, WAARBIJ DE OVERHEIDSOPDRACHT IN
GEZAMENLIJKE NAAM WORDT GEVOERD DOOR IGEAN DIENSTVERLENING

Gelet op de Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn
96/92/EG;

Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het
energiebeleid betreft;
Gelet op Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op
heden gewijzigd, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op
heden gewijzigd, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden
gewijzigd;
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, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat het huidige leveringscontract voor elektriciteit door de leverancier SPE werd opgezegd
om te eindigen op 31.12.2006.
Overwegende dat IGEAN dienstverlening in 2006 opnieuw kan worden aangeduid om de
overheidsopdracht tot “Levering van Elektriciteit” te voeren zodat een leverancier kan worden
voorgesteld voor de leveringen vanaf 01.01.2007.
Overwegende dat onderhavige opdracht enuntiatief werd aangekondigd in het Publicatieblad van de
Europese Unie van 30.06.2006 onder het nummer 2006/S 122-129828.
Overwegende dat IGEAN dienstverlening in 2006 opnieuw een lastenboek “Levering van Elektriciteit”
heeft opgemaakt;
Overwegende dat de looptijd van het leveringscontract wordt vastgesteld op 2 jaar met de mogelijkheid
tot verlenging met twee jaar na prijsherziening.
Overwegende dat het lastenboek op 05.07.2006 door de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening
werd goedgekeurd;
Overwegende dat onderhavige opdracht wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie,
het Bulletin der aanbestedingen, en de Bouwkroniek;
Overwegende dat elk bestuur onderhavig lastenboek dient goed te keuren alvorens de
overheidsopdracht effectief kan toegewezen worden; dat aldus bij niet-goedkeuring door een bestuur zij
dient te worden geacht niet meer deel te nemen aan de procedure;
Overwegende dat het bestek door IGEAN dienstverlening werd bezorgd samen met volgende gegevens
op CDR:
- de beslissing van de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening dd. 05.07.2006;
- het bestek houdende het leveren van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse
gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken, politiezones en andere besturen, waarbij de overheidsopdracht in
gezamenlijke naam wordt gevoerd door IGEAN dienstverlening
- de verbruiksgegevens 2005 per bestuur (Bijlage 2 bij het bestek)
- de inventaris per bestuur en voor alle besturen (excel-document).
Op voorstel van IGEAN dienstverlening;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
IGEAN dienstverlening wordt, conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals
tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van de politiezone Hekla op te treden
met betrekking tot de overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor
elektriciteit.
Artikel 2
IGEAN dienstverlening zal hierbij alle procedurele verplichtingen op zich nemen m.b.t. de in artikel 1
bedoelde overheidsopdracht, waaronder de publicatie, opening en evaluatie van de offertes, het
opmaken van een gunningsvoorstel, de uiteindelijke gunning, de daaraan verbonden bekendmakingen
en informatie-verplichtingen die rechtstreeks te maken hebben met de wetgeving op de
overheidsopdrachten.

Artikel 3
De politiezone Hekla zal in geval van enig juridisch of ander geschil met betrekking tot de uitvoering van
de eigen verbintenissen m.b.t. de overheidsopdracht voor levering van elektriciteit, alle
verantwoordelijkheid op zich nemen en IGEAN dienstverlening ontslaan van elke verantwoordelijkheid
ter zake.
Artikel 4
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot de overheidsopdracht voor levering van elektriciteit,
anders dan bepaald in artikel 3, is de politiezone Hekla mee verantwoordelijk, voor alle mogelijke kosten
in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.
Artikel 5
Het bestek voor de levering van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse
gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken, politiezones en andere besturen, waarbij de overheidsopdracht in
gezamenlijke naam wordt gevoerd door IGEAN dienstverlening, wordt goedgekeurd, en deze levering
wordt gegund na openbare aanbesteding.

11BIS. OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID AAN IGEAN DIENSTVERLENING TOT HET ORGANISEREN
VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT M.B.T. HET AANDUIDEN VAN EEN LEVERANCIER VOOR GAS
GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN HOUDENDE HET LEVEREN
VAN GAS AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE GEMEENTEN, OCMW'S,
KERKFABRIEKEN, POLITIEZONES EN ANDERE BESTUREN, WAARBIJ DE OVERHEIDSOPDRACHT IN
GEZAMENLIJKE NAAM WORDT GEVOERD DOOR IGEAN DIENSTVERLENING
Gelet op de Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn
98/30/EG;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het
energiebeleid betreft;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van
de elektriciteitsproducenten, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt en de daarbij horende
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19;
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden
gewijzigd;
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, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat het huidige leveringscontract voor gas door de leverancier ECS werd opgezegd om te
eindigen op 31.12.2006.
Overwegende dat IGEAN dienstverlening in 2006 opnieuw kan worden aangeduid om de
overheidsopdracht tot “Levering van Gas” te voeren zodat een leverancier kan worden voorgesteld voor
de leveringen vanaf 01.01.2007.
Overwegende dat onderhavige opdracht enuntiatief werd aangekondigd in het Publicatieblad van de
Europese Unie van 26.07.2006 onder het nummer 2006/S 140-150378;
Overwegende dat IGEAN dienstverlening in 2006 opnieuw een lastenboek “Levering van Gas” heeft
opgemaakt;
Overwegende dat de looptijd van het leveringscontract wordt vastgesteld op 2 jaar;
Overwegende dat het lastenboek op 06.09.2006 door de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening
werd goedgekeurd;
Overwegende dat onderhavige opdracht wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie,
het Bulletin der aanbestedingen, en de Bouwkroniek;
Overwegende dat elk bestuur onderhavig lastenboek dient goed te keuren alvorens de
overheidsopdracht effectief kan toegewezen worden; dat aldus bij niet-goedkeuring door een bestuur zij
dient te worden geacht niet meer deel te nemen aan de procedure;
Overwegende dat het bestek door IGEAN dienstverlening werd bezorgd samen met volgende gegevens
op CDR:
- de beslissing van de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening dd. 06.09.2006;
- het bestek houdende het leveren van gas aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse
gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken, politiezones en andere besturen, waarbij de overheidsopdracht in
gezamenlijke naam wordt gevoerd door IGEAN dienstverlening
- de verbruiksgegevens 2005 per bestuur (Bijlage 2 bij het bestek)
- de inventaris per bestuur en voor alle besturen (excel-document)
- het ontwerp-besluit tot bevoegdheidsoverdracht en tot goedkeuring van het bestek;
Op voorstel van IGEAN dienstverlening;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
IGEAN dienstverlening wordt, conform artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals

tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van de politiezone Hekla op te treden
met betrekking tot de overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor gas.

Artikel 2
IGEAN dienstverlening zal hierbij alle procedurele verplichtingen op zich nemen m.b.t. de in artikel 1
bedoelde overheidsopdracht, waaronder de publicatie, opening en evaluatie van de offertes, het
opmaken van een gunningsvoorstel, de uiteindelijke gunning, de daaraan verbonden bekendmakingen
en informatie-verplichtingen die rechtstreeks te maken hebben met de wetgeving op de
overheidsopdrachten.
Artikel 3
De politiezone Hekla zal in geval van enig juridisch of ander geschil met betrekking tot de uitvoering van
de eigen verbintenissen m.b.t. de overheidsopdracht voor levering van gas, alle verantwoordelijkheid op
zich nemen en IGEAN dienstverlening ontslaan van elke verantwoordelijkheid ter zake.
Artikel 4
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot de overheidsopdracht voor levering van gas, anders
dan bepaald in artikel 3, is de politiezone Hekla mee verantwoordelijk, voor alle mogelijke kosten in
verhouding tot haar aandeel in de opdracht.
Artikel 5
Het bestek voor de levering van gas aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten,
OCMW's, kerkfabrieken, politiezones en andere besturen, waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke
naam wordt gevoerd door IGEAN dienstverlening, wordt goedgekeurd, en deze levering wordt gegund na
openbare aanbesteding.
12.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP DOCUMENTATIESYSTEEM - 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 ontwerp van lastenboek;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 24 juli 2006;
Overwegende dat er nood is aan een elektronisch documentatie- en classificatiesysteem met
portaalfunctie om documentatie en informatie op een gemakkelijk bereikbare wijze ter beschikking te
stellen van onze medewerkers;
Overwegende dat hiervoor een aankoop van bijzondere hard- en software noodzakelijk is;
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 aankoop van deze hard- en software geraamd wordt op € 30.000,00 (inclusief BTW);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33002/744-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2006, waarop nog € 83 000,00 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop van hard- en software voor een documentatiesysteem ten behoeve van de
politiezone voor een geraamd bedrag van € 30.000,00 (inclusief BTW) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
mits raadpleging van minstens drie kandidaat leveranciers.

Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 33002/744-51 van de 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.
13.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP ACCENTPALEN IN HET KADER VAN HET OCTOPUS-PROJECT
- GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK EN VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

Raadslid Marleen Van den Eynde informeert of het voorziene bedrag voldoende is om alle scholen te
voorzien van deze palen. De korpschef legt uit dat de plaatsing gespreid is over twee jaren. Vorig jaar
werden al verschillende scholen voorzien en dit betreft de tweede fase.
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 de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake
verkeersveiligheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van
actieplannen inzake verkeersveiligheid;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2006 betreffende de goedkeuring van de
actieplannen inzake verkeersveiligheid en de bedragen die aan de politiezones en de federale politie
worden toegekend;
Gelet op het uittreksel van de notulen van de zonale veiligheidsraad van 17 maart 2006, houdende de
goedkeuring van het actieplan verkeersveiligheid 2006;
Gelet op het verslag van de verkeersveiligheidscoördinator van 9 oktober 2006;
Overwegende dat om het karakter van de zone 30-regeling aan schoolomgevingen extra te accentueren,
de politiezone Hekla in 2005 gestart is met het aanbrengen van accentpalen in het kader van het
Octopus-project;
Overwegende dat deze accentpalen bovendien ook kunnen gebruikt worden om affiches met betrekking
tot de verkeersveiligheid, op aan te brengen;
Overwegende dat het de bedoeling is om met de beschikbare fondsen van 2006 alle overige scholen van
de politiezone te voorzien van accentpalen;
Overwegende dat het dan gaan over de plaatsing van 22 palen en 22 dito borden;
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 aankoop van deze accentpalen met borden geraamd wordt op 35 000,00 EUR
(inclusief BTW);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33002/744-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2006, waarop nog € 83 000,00 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De aankoop van 22 accentpalen en 22 borden (inclusief accessoires) ten behoeve van de politiezone voor
een geraamd bedrag van 35.000,00 EUR (inclusief BTW) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
mits raadpleging van minstens drie kandidaat leveranciers.
Artikel 3

Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 33002/744-51 van de 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.
14.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: LEVERING VAN EEN WAPENKAST 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;
Gelet op het ontwerp van lastenboek;
Gelet op het financieel verslag van de bijzonder rekenplichtige;
Overwegende dat ten behoeve van het politiepersoneel, het noodzakelijk is dat zij kunnen beschikken
over een wapenkast, teneinde hun persoonlijke bewapening en de collectieve bewapening, op een
veilige en diefstal voorkomende manier, te kunnen opbergen;
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op € 7 000 (incl. BTW);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/74451 van de
buitengewone dienst van de begroting 2006, waarop € 7500 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van één wapenkast bestemd om handvuurwapens,
collectieve bewapening en munitie op te bergen, wordt goedgekeurd;
Artikel 2
De opdracht wordt geraamd op € 7 000 (incl. BTW) en gegund na toepassing van een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mits prijsvraag bij minstens drie leveranciers;
Artikel 3
De uitgaven aan te rekenen op artikel 330/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2006,
waarop € 7.500,00 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.
15.

OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP EEN 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;

Gelet dat voor de levering van anonieme- en politievoertuigen gebruik kan worden gemaakt van een
meerjarige overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten ten voordele van de federale politie en
de lokale politiezones op grond van het bestek gekend onder het nummer DMA 2006 R3 001 geldig tot
31 december 2008;
Overwegende dat ten behoeve van de officieren die de beurtrol OBP verzekeren, het noodzakelijk is over
te gaan tot aankoop van een anoniem voertuig met mogelijkheid tot gecombineerd vervoer van
personen en materiaal, zodat zij na een oproep zich ter plaatse kunnen begeven;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52
buitengewone dienst van de begroting 2006, waarop nog € 49.888,57 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van een anoniem voertuig type break, ten behoeve van de officieren die de
beurtrol OBP verzekeren, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken van de open driejarige overeenkomst afgesloten door de federale politie op grond van
het bestek met nr. DMA 2006 R3 001 perceel 23C, geldig tot 31/12/2008, betreffende de levering van
anonieme en politievoertuigen ten voordele van de federale politie en lokale politiezones.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op € 18 755,00 (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2006 waarop nog € 49.888,57 beschikbaar is.
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.
16.

OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP EEN POLITIEVOERTUIG - 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;
Gelet dat voor de levering van anonieme- en politievoertuigen gebruik kan worden gemaakt van een
meerjarige overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten ten voordele van de federale politie en
de lokale politiezones op grond van het bestek gekend onder het nummer DMA 2006 R3 001 geldig tot
31 december 2008;
Overwegende dat ten behoeve van de dienst lokaal onthaal en wijkwerking Kontich, het noodzakelijk is
over te gaan tot aankoop van een voertuig met mogelijkheid tot gecombineerd vervoer van personen en
materiaal;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52
buitengewone dienst van de begroting 2006, waarop nog € 65.891,20 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen voor de dienst lokaal onthaal en wijkwerking Kontich van een
politievoertuig type break, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Gebruik te maken van de open driejarige overeenkomst afgesloten door de federale politie op grond van
het bestek met nr. DMA 2006 R3 001 perceel 21A, geldig tot 31/12/2008, betreffende de levering van
anonieme en politievoertuigen ten voordele van de federale politie en lokale politiezones.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op € 16.500 (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2006 waarop nog € 65.891,20 beschikbaar is.
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.
17.

DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING
VRACHTWAGEN CT (FKJ271)

VAN

HET

VOERTUIG

VOLKSWAGEN

LICHTE

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 het voertuig Volkswagen met chassisnummer WV 2ZZZ70ZTH044370/36 voor het
eerst in gebruik werd genomen op 20/03/96 en er momenteel 265.000 km op de teller staan;
Overwegende dat het voertuig een gemiddeld verbruik heeft van 14,98 l /100km en een kost op
jaarbasis voor verzekering, onderhoud, herstellingen, brandstof en afschrijving van gemiddeld € 7.894,72
voor de laatste vijf jaren, hetgeen neerkomt op gemiddeld € 0, 15 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 Volkswagen met chassisnummer WV 2ZZZ70ZTH044370/36 wordt definitief buiten dienst
gesteld. Alle politiekentekens dienen verwijderd te worden.
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.
18.

MATERIEEL: DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN HET VOERTUIG FORD GALAXY (SHX525)

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 het voertuig FORD GALAXY met chassisnummer WFOGXXPSWGXJ47825/92 voor het
eerst in gebruik werd genomen op 26/11/99 en er momenteel 180.000 km op de teller staan;
Overwegende dat het voertuig een gemiddeld verbruik heeft van 15,54 l /100km en een kost op jaarbasis
voor verzekering, onderhoud, brandstof en afschrijving van gemiddeld € 6.392,66 voor de laatste vijf
jaren, hetgeen neerkomt op gemiddeld € 0,18 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 FORD GALAXY met chassisnummer WFOGXXPSWGXJ47825/92 wordt definitief buiten
dienst gesteld. Alle politiekentekens dienen verwijderd te worden.
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.

GEHEIME ZITTING:
Er werden 6 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.

Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.37 uur.
Edegem, 16 november 2006.

Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter

