POLITIERAAD
1 februari 2007
Verslag
Kontichstraat 17
2650 Edegem

Aanwezig:

Koen Snyders, burgemeester-voorzitter.
Jef Van linden, Marc van den Abeelen, Luc Vuylsteke de Laps,
Stanny Tuyteleers, burgemeesters.
Joost Fillet, Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout,
Marleen Van den Eynde, Bart Breugelmans, Marc Van Leemput,
Louis Convents, Anita Muys, Jan Van der Heyden, Eduard Verbist,
Karel Van Elshocht, Wouter Daelemans, Kris Wils, Ann Cuyckens,
Lutgarde Van Loon, Dave Van den Bergh, Diederik Vandendriessche,
Nicole Muyshondt, raadsleden.

OPENBARE ZITTING:
1. POLITIERAAD: INSTALLATIE VAN DE NIEUWE POLITIERAAD - EEDAFLEGGING EN RANGORDE
De politieraad, in openbare zitting:
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in het bijzonder op de artikelen 12 tot en met 25;
Gelet op de brief van 23 januari 2007 houdende uitnodiging van de werkende leden van de politieraad
voor de installatievergadering op 1 februari 2007;
Op 1 februari 2007 zijn ingevolge een schriftelijke uitnodiging van het politiecollege van 23 januari 2007
de werkende leden van de politieraad in openbare vergadering bijeen gekomen onder het
voorzitterschap van de heer Koen Snyders, burgemeester van de gemeente Edegem en tevens voorzitter
van het politiecollege. De heren Frank Noël, korpschef van de politiezone, en Tom Wustenberghs,
secretaris van de politiezone wonen de vergadering bij.
De voorzitter opent de openbare zitting om 20.05 uur. Na de verwelkoming stelt de voorzitter de
verschillende aanwezigen voor. Hij licht toe dat er onder de vijf burgemeesters van de politiezone een
beurtrol is afgesproken voor het voorzitterschap, waarbij eerst de burgemeester van Edegem de functie
waarneemt en vervolgens die van Lint, Kontich, Aartselaar, Hove om tenslotte terug bij Edegem te
eindigen. Daarop verleent de voorzitter het woord aan de secretaris van de politiezone.
1. Samenstelling van de nieuwe politieraad
De secretaris geeft verduidelijking bij de bepalingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, die handelen over de samenstelling van
de politieraad.

De politieraad van de politiezone HEKLA bestaat uit 19 raadsleden en wordt evenredig samengesteld uit
leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen
op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers.
De burgemeesters van de vijf gemeenten zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet
meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden.
De voorzitter van het politiecollege zit de vergaderingen van de politieraad voor.
De politieraadsleden zijn verkozen in openbare vergadering van de respectievelijke gemeenteraden van
de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar. Het mandaat van de verkozen raadsleden
neemt een aanvang op 1 februari 2007.
De secretaris geeft lezing van de besluiten van:
• de gemeenteraad van Hove van 3 januari 2007;
• de gemeenteraad van Edegem van 2 januari 2007;
• de gemeenteraad van Kontich van 22 januari 2007;
• de gemeenteraad van Lint van 3 januari 2007;
• de gemeenteraad van Aartselaar van 2 januari 2007;
waaruit blijkt dat de volgende gemeenteraadsleden werden verkozen tot lid van de politieraad van de
politiezone HEKLA:
Voor de gemeente Hove:

- de heer Dave Van den Bergh;
- de heer Diederik Vandendriessche;

Voor de gemeente Edegem:

- de heer Jos Bergmans;
- de heer Anthony Spiessens;
- de heer Bart Breugelmans;
- de heer Marc Van Leemput;
- de heer Louis Convents;
- mevrouw Anita Muys ;

Voor de gemeente Kontich:

- de heer Joost Fillet;
- mevrouw Marleen Van den Eynde;
- de heer Eduard Verbist;
- de heer Karel Van Elshocht;
- de heer Wouter Daelemans;

Voor de gemeente Lint:

- mevrouw Lutgarde Van Loon;
- mevrouw Nicole Muyshondt;

Voor de gemeente Aartselaar:

- de heer Luc Eeckhout;
- de heer Jan Van der Heyden;
- de heer Kris Wils;
- mevrouw Ann Cuyckens.

De heren Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester van Hove, Koen Snyders, burgemeester van
Jef Van linden, burgemeester van Kontich, Stanny Tuyteleers, burgemeester van
Marc van den Abeelen, burgemeester van Aartselaar, maken ingevolge artikel 12 van de
7 december 1998 houdende organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd
niveaus van rechtswege deel uit van de politieraad.
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2. Installatie en eedaflegging van de raadsleden
De voorzitter verzoekt de verkozen werkende leden van de politieraad te verklaren dat zij voldoen aan de
vereisten van verkiesbaarheid en dat zij zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid zoals
bepaald in de wet. Dit betekent dat zij nog steeds de hoedanigheid van gemeenteraadslid moeten

bezitten en dat zij onderling tot en met de tweede graad geen bloed- of aanverwant, noch echtgenoten
mogen zijn.
De voorzitter stelt vast dat het aantal werkende leden, zoals verkozen door hun respectievelijke
gemeenteraden, overeenstemt met het wettelijk voorgeschreven aantal politieraadsleden.

Raadslid Marleen Van den Eynde meldt dat zij in de toekomst zich steeds constructief-kritisch zal blijven
opstellen in de politieraad. Hoewel haar fractie een probleem heeft met de voorgeschreven eedformule
omwille van de verwijzing naar de monarchie, zullen zij geen probleem maken met de eedaflegging zelf.
De raadsleden worden vervolgens beurtelings verzocht om in handen van de voorzitter de eed af te
leggen overeenkomstig artikel 20bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, die luidt als volgt:
"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet
en aan de wetten van het Belgische volk".
Achtereenvolgens leggen de eed af:
Voor de gemeente Hove:

- de heer Dave Van den Bergh;
- de heer Diederik Vandendriessche;

Voor de gemeente Edegem:

- de heer Jos Bergmans;
- de heer Anthony Spiessens;
- de heer Bart Breugelmans;
- de heer Marc Van Leemput;
- de heer Louis Convents;
- mevrouw Anita Muys ;

Voor de gemeente Kontich:

- de heer Joost Fillet;
- mevrouw Marleen Van den Eynde;
- de heer Eduard Verbist;
- de heer Karel Van Elshocht;
- de heer Wouter Daelemans;

Voor de gemeente Lint:

- mevrouw Lutgarde Van Loon;
- mevrouw Nicole Muyshondt;

Voor de gemeente Aartselaar:

- de heer Luc Eeckhout;
- de heer Jan Van der Heyden;
- de heer Kris Wils;
- mevrouw Ann Cuyckens.

Aan deze raadsleden wordt akte verleend van hun eedaflegging en zij worden vervolgens als raadslid van
de politieraad van de politiezone HEKLA geïnstalleerd.
De akten van eedaflegging worden door de voorzitter en de raadsleden ondertekend en gevoegd bij het
proces-verbaal.
3. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden
Vervolgens wordt overeenkomstig de artikelen 15, 3° en 17 van de wet van 7 december 1998 houdende
organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus de rangorde van de
raadsleden als volgt vastgesteld:
Volgnr.

1.

Naam & voornaam
raadsleden
Joost Fillet (K)

Geb.datum

Datum eerste
mandaat

Aantal
bekomen
stemmen

7 februari 1964

1 februari 2007

21

2.

Jos Bergmans (E)

3 juni 1947

1 februari 2007

20

3.

Anthony Spiessens (E)

8 september 1977

1 februari 2007

20

4.

Luc Eeckhout (A)

22 december 1957

1 april 2001

18

5.

Marleen Van den Eynde (K)

6 juli 1965

1 april 2001

18

6.

Bart Breugelmans (E)

13 december 1974

1 april 2001

18

7.

Marc Van Leemput (E)

24 mei 1972

1 februari 2007

18

8.

Louis Convents (E)

26 november 1958

1 april 2001

16

9.

Anita Muys (E)

12 juli 1955

1 februari 2007

16

10.

Jan Van der Heyden (A)

7 augustus 1945

1 februari 2007

15

11.

Eduard Verbist (K)

21 juni 1951

13 februari 2003

14

12.

Karel Van Elshocht (K)

20 maart 1950

1 februari 2007

14

13.

Wouter Daelemans (K)

9 augustus 1979

1 februari 2007

14

14.

Kris Wils (A)

24 maart 1964

1 april 2001

12

15.

Ann Cuyckens (A)

30 maart 1975

1 april 2001

12

16.

Lutgarde Van Loon (L)

13 september 1952

1 februari 2007

6

17.

Dave Van den Bergh (H)

28 december 1963

1 februari 2007

6

18.

Diederik Vandendriessche (H)

19 september 1975

1 februari 2007

6

19.

Nicole Muyshondt (L)

15 mei 1949

18 maart 2005

5

Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 7 april 2007

Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter

