POLITIERAAD
15 maart 2007
Verslag
Kontichstraat 17
2650 Edegem

Aanwezig:

Koen Snyders, burgemeester-voorzitter.
Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps (tot de geheime zitting),
Stanny Tuyteleers (vanaf punt 2), burgemeesters.
Joost Fillet, Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout,
Marleen Van den Eynde, Marc Van Leemput, Louis Convents, Eduard Verbist
(vanaf punt 2), Karel Van Elshocht, Wouter Daelemans, Kris Wils,
Lutgarde Van Loon, Dave Van den Bergh, Diederik Vandendriessche
(vanaf punt 2), Nicole Muyshondt (vanaf punt 2), raadsleden.
Verontschuldigd: Marc van den Abeelen, burgemeester.
Bart Breugelmans, Anita Muys, Jan Van der Heyden, Ann Cuyckens,
raadsleden.

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.

De voorzitter stelt voor punt 1 op het einde van de openbare zitting te behandelen, waarmee de raad
akkoord is.
De korpschef deelt mee dat agendapunt 8 onder voorbehoud was geagendeerd en afhankelijk was van
het feit of de betrokkene al dan niet het korps zou verlaten ingevolge mobiliteit. Vermits dit niet geval is,
is het voorstel zonder voorwerp geworden. De raad is akkoord om dit punt van de dagorde te verwijderen.
OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 1 FEBRUARI 2007 - GOEDKEURING

Raadslid Karel Van Elshocht vraagt de juiste vermelding van zijn naam.
Raadslid Marleen Van den Eynde vraagt toelichting bij de rangorde van de raadsleden, waarop de
secretaris antwoordt dat de rangorde wordt bepaald door het verkregen aantal stemmen en niet op basis
van de anciënniteitsregeling.
Het verslag van de politieraad van 1 februari 2007 wordt goedgekeurd.
2.

PERSONEEL: PERSONEELSFORMATIE EN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN - GOEDKEURING

Burgemeester Tuyteleers en de raadsleden Eduard Verbist, Diederik Vandendriessche en
Nicole Muyshondt komen ter zitting.
Raadslid Kris Wils drukt zijn bezorgdheid uit over de aanwerving van bijkomende CALOGpersoneelsleden. Hij zag liever een versterking van het operationeel kader en vraagt een berekening van
de meerkost van deze bijkomende CALOG’s in vergelijking tot de minderuitgaven voor de daling van het
aantal officieren. De voorzitter antwoordt dat er gestreefd is naar een zo neutraal mogelijke operatie,
maar dat een meerkost niet helemaal uit te sluiten zal zijn.
Raadslid Joost Fillet feliciteert commissaris Van Landewyck met de kwaliteit en de opbouw van het
dossier.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus in het bijzonder artikel 47;
Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakvereniging van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie
van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten (Mammoetbesluit);
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de
bevolking te verzekeren;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 vaststelling van de formatienormen van de
personeelsleden van de lokale politie;
Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Ambtenaren en Buitenlands Beleid betreffende het gewoon en specifiek
administratief toezicht op de nieuwe lokale politie in de ééngemeente- en meergemeentezones;
Gelet op de omzendbrief PLP 16 van 28 november 2001, die verduidelijkt dat het minimaal effectief van
het Calog in een eerste fase 8% van het operationeel kader bedraagt, doch binnen een redelijke termijn
moet evolueren naar 15 tot 20% van het effectief van het operationeel kader;
Gelet op de omzendbrief PLP 25, lokale politie, van 8 mei 2002 betreffende de politiehervorming en de
personeelsformaties;
Gelet op de omzendbrief CP2, community policing, van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van
de organisatieontwikkeling van de lokale politie, met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg,
waarin de minister de lokale besturen verzoekt om het contingent van het administratief en logistiek
personeel van de lokale korpsen op te drijven naar minimaal 16 %, met als doel bij te dragen tot een
kwaliteitsvolle, gemeenschapsgerichte politiezorg door meer blauw op straat, beter blauw op straat en
vooral blauw beter op straat;
Gelet op Richtlijnen van 1 december 2006 tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige
administratieve taken van de lokale politie;
Gelet op het voorstel van organogram, de personeelsformatie en functiebeschrijvingen van korpschef
hoofdcommissaris Frank Noël;
Gelet op het akkoord van 17 januari 2007 met de syndicale vakorganisatie;
Op voorstel van het politiecollege:
Overwegende dat de goedkeuring van de personeelsformatie van het operationeel, administratief en
logistiek korps een essentiële voorwaarde is voor de verdere werkzaamheid van de lokale politie;
Overwegende dat het huidige voorstel van personeelsformatie enerzijds rekening houdt met de gestelde
organisatie- en werkingsnormen die noodzakelijk zijn om een gelijkwaardige minimale dienstverlening
aan te bevolking te verzekeren, dat deze dienstverlening minstens bestaat uit de volgende functies,
namelijk wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal
onderzoek en handhaving van de openbare orde;
Overwegende dat het huidige voorstel van personeelsformatie enerzijds rekening houdt met de gestelde
organisatie- en werkingsnormen die noodzakelijk zijn om een gelijkwaardige minimale dienstverlening
aan de bevolking te verzekeren, maar anderzijds gebaseerd is op het aanwezige aantal effectieve
personeelsleden van het operationeel, administratief en logistiek korps.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Met ingang van 1 april 2007 wordt de personeelsformatie van het operationeel personeel van de
politiezone HEKLA bepaalt als volgt:
OPERATIONEEL PERSONEEL

NIVEAU A

OK

Korpschef
Commissaris-Coördinator Bijz. Diensten
- Commissaris Verkeer
- Commissaris Recherche

CP (1)
CP (1)

Commissaris Coördinator Operaties
- Commissaris Interventie/zonale permanentie
- Commissaris Wijkwerking/lokaal politie onthaal

CP (1)
CP (1)
CP (1)

NIVEAU B

HCP (1)

1

CP (1)

6

MK

Bijzondere diensten:
Algemeen secretariaat/Balie/Detacheringen:
APO officier
HINP (1)
- Slachtofferbejegening
HINP (2)
- Communicatie Procesbegeleider
HINP (1)
- Verkeer
HINP (1)
- Recherche
HINP (3)
25
Operaties:
- Ops/Fed Taken
- Interventie/zonale permanentie
- Wijkwerking/lokaal politie onthaal

HINP (1)
HINP (11)
HINP (5)

NIVEAU C BK

INP

98

Artikel 2
Met ingang van 1 april 2007 wordt de personeelsformatie van het administratief en logistiek personeel
van de politiezone HEKLA bepaalt als volgt:
CALOG PERSONEEL (26 + 2,5 = 28,5)

NIVEAU A
Coördinator PERS/LOG/ICT

1

1

NIVEAU B
Secretaresse korpschef

(1)

Coördinatie PERS/LOG/ICT:
-Personeel (Personeelszaken)
- Logistiek ( Boekhouding/Financiën)
- ICT (informaticus)
Coördinatie Bijz. diensten:

(1)
(1)
(1)

8

8

- Algemeen secretariaat/Balie/Detacheringen
-Slachtofferbejegening:
Maatschappelijk assistent
- Communicatie
- Verkeer (educatie- verkeerskunde)
Coördinatie Operaties:
-OPS/Fed taken

(1)
(1)
(1)
(2)

-2 (*)

(1)

N 1 IVEAU C
Coördinatie PERS/LOG/ICT:
- Personeel (2) en dienstregeling (1)
- Logistiek
- ICT
Coördinatie Bijz. diensten:
- Algemeen secretariaat/Balie/Detacheringen
Verkeer
Coördinatie Operaties:
-Wijkwerking/Lokaal politieonthaal:
- Site Kontich-Waarloos
- Site Aartselaar

(3)
(1)
(1)
(9,5)
(1/2)

16,5 - ½ =

16

(1)
(1/2)

NIVEAU D
Coördinatie Bijz. diensten:
- Algemeen secretariaat/Balie/Detacheringen
Logistiek Bode

(1)

1
26
28,5

(*) verkeersveiligheidsfonds: 2 Calog B + 1 calog C ½ =

Artikel 3
De functies van de personeelslformatie vermeld in de artikelen 1 en 2 zijn uitgedrukt in voltijdse
equivalenten.
Artikel 4
Het bij dit besluit gevoegde organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijvingen worden
goedgekeurd.
Artikel 5
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 67 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
3.

PERSONEEL: FUNCTIE
VAN ASSISTENT(E),
VACANTVERKLARING HALFTIJDS

DIENST VERKEER

(CALog, NIVEAU C)

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;
OK:
MK:
BK:

officierenkader HCP: hoofdcommissaris CP: commissaris
middenkader
HINP: hoofdinspecteur
basiskader
INP: inspecteur

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 organigram 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 organigram 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 organigram; 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 aanwervingsvoorwaarden 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.
4.

PERSONEEL: FUNCTIE
VACANTVERKLARING

VAN CONSULENT(E), DIENST LOGISTIEK (CALog, NIVEAU B) -

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 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 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 organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat één consulent mobiliteit maakt naar de federale politie;

Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling 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
Een functie van consulent(e) (CALOG, niveau B, bedrijfseenheid logistiek) vacant te verklaren
overeenkomstig de aanwervingsvoorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de volgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 5
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 TWEE 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 twee inspecteur mobiliteit maken in het kader van bevordering;
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 twee inspecteurs worden vacant verklaard.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de volgende mobiliteitscyclus.

Artikel 3
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 5
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 EEN INSPECTEUR- MOTORRIJDER - 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-motorrijder mobiliteit maakt;
Overwegende dat houders van het vereiste brevet, die geschikt worden bevonden, voorrang genieten;
Overwegende dat personeelsleden die niet beschikken over het vereiste brevet, ook mogen solliciteren;
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 één inspecteur-motorrijder wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de volgende mobiliteitscyclus.
Artikel 3
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 5
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 VAN EEN HOOFDINSPECTEUR - RECHERCHEUR - 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 de wet van 3 juli 2005 (Vesaliuswet) tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de
politiediensten, in het bijzonder de artikelen 40 en 42 ;
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 15 juni 2006, houdende de benoeming van een hoofdinspecteurrechercheur, in het kader van de Vesaliuswet, tot commissaris;
Overwegende dat houders van het vereiste brevet, die geschikt worden bevonden, voorrang genieten;
Overwegende dat personeelsleden die niet beschikken over het vereiste brevet, ook mogen solliciteren;
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 hoofdinspecteur-rechercheur wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de volgende mobiliteitscyclus.
Artikel 3
Deze vacatures worden meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 5
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.
8.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VOERTUIG - POLITIECOMBI - 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 bestek met nr. DMA 2006 R3 001 van de Federale politie, betreffende de levering van
anonieme - en politievoertuigen ten voordele van de federale politie en de lokale politiezones ;
Gelet de Federale Politie op grond van het boven vermelde bestek tot en met 31/12/ 2008 een open
meerjarige overeenkomst afgesloten heeft met leveranciers die opgenomen zijn in de Lijst Aannemers
Voertuigen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om bij de dienst interventie over te gaan tot aankoop van een
voertuig;
Overwegende dat het voor de dienst interventie aangewezen is om voertuigen aan te schaffen die
beschikken over bureelruimte zodat ze kunnen ingezet worden bij diverse acties en dit voertuig best van
het zelfde type is als deze die reeds in gebruik zijn, namelijk politievoertuig type combi;
Overwegende dat er voor de financiering gebruik kan gemaakt worden van een ondersteuning in het
kader van de overeenkomst betreffende de verkeersveiligheid die afgesloten wordt met de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit enerzijds en de politiezone Hekla anderzijds.
Overwegende dat de levering kan geraamd worden op € 48.000,00 inclusief BTW.
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop nog € 66.007,00 beschikbaar is.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen voor de dienst interventie van een politievoertuig, type combi, met
uitrusting van oorsprong en uitrusting niet van oorsprong, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het bedrag van de uitgave , geraamd op € 48.000,00 (inclusief btw), aan te rekenen op artikelnummer
330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2007.
Artikel 3
De aankoop wordt gegund door gebruik te maken van de open driejarige overeenkomst afgesloten door
de federale politie op grond van het bestek met nr. DMA 2006 R3 001 en geldig van 2006 tot
31/12/2008, betreffende de levering van anonieme en politievoertuigen ten voordele van de federale
politie en lokale politiezones.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
9.

DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN HET VOERTUIG RENAULT MEGANE (AFX349)

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 Renault Megane met chassisnummer VF1BAOAOE16870204 voor het
eerst in gebruik werd genomen op 03.11.1997 en er momenteel 95.000 km op de teller staan;
Overwegende dat het voertuig een kost op jaarbasis heeft voor verzekering, onderhoud, herstellingen,
brandstof en afschrijving van € 11.801,12 sedert de in gebruik name door de PZ Hekla, hetgeen neerkomt
op gemiddeld € 0,25 per afgelegde km;
Overwegende het verslag van de garage Selleslaghs, waarin gestipuleerd wordt dat gezien de staat van
het voertuig, de ouderdom, de gereden kilometers, het niet meer verantwoord is om de nodige
herstellingskosten van 2.000€ aan het voertuig te laten uitvoeren;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het voertuig Renault Megane chassisnummer VF1BAOAOE16870204 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.
10.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP ANONIEM VOERTUIG - GOEDKEURING RAMING EN
LASTENBOEK - VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het bestek met nr. DMA 2006 R3 001 van de Federale politie, betreffende de levering van
anonieme - en politievoertuigen ten voordele van de federale politie en de lokale politiezones ;
Gelet de Federale Politie op grond van het boven vermelde bestek tot en met 31/12/ 2008 een open
meerjarige overeenkomst afgesloten heeft met leveranciers die opgenomen zijn in de Lijst Aannemers
Voertuigen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om bij de dienst recherche over te gaan tot aankoop van een
voertuig in vervanging van een afgeschreven voertuig Renault Megane;
Overwegende dat de levering kan geraamd worden op € 18.000 inclusief BTW.
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop nog € 18.007 beschikbaar is.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen voor de dienst recherche van een anoniem voertuig, met uitrusting van
oorsprong en uitrusting niet van oorsprong, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het bedrag van de uitgave , geraamd op € 18.000,00 (inclusief btw), aan te rekenen op artikelnummer
330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2007 waarop nog € 18.007 beschikbaar is.

Artikel 3
De aankoop wordt gegund door gebruik te maken van de open driejarige overeenkomst afgesloten door
de federale politie op grond van het bestek met nr. DMA 2006 R3 001 en geldig van 2006 tot
31/12/2008, betreffende de levering van anonieme en politievoertuigen ten voordele van de federale
politie en lokale politiezones.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
verzonden aan de provinciegouverneur.
11.

JAARVERSLAG 2006

Raadslid Wouter Daelemans vraagt of het mogelijk is in de toekomst meer toelichting te krijgen bij de
problematiek rond overlast bij fuiven.
Raadslid Anthony Spiessens vraagt meer toelichting bij de cijfers in verband met drugs. De korpschef legt
uit dat zulks niet evident is omwille van het geheim van het onderzoek. Vaststelling is wel dat de leeftijd
van de druggebruikers daalt. De maatregelen of acties van de politie zijn niet altijd even zichtbaar, maar
de korpschef benadrukt dat er wel degelijk grondig aan gewerkt wordt. Anderzijds mag men de
problematiek in deze politiezone ook niet overschatten.
Raadslid Kris Wils bedankt de korpschef voor de informatie en het geleverde werk en vermeldt vervolgens
een aantal opvallende vaststellingen m.b.t. het jaarverslag. De daling van de woninginbraken is opvallend
en positief, terwijl het drugsprobleem een toenemend probleem is waaraan prioritair aandacht moet
besteed worden, aldus het raadslid. Tevens valt op dat het ziekteverzuim sterk toegenomen is in 2006
bovenop het reeds bestaande personeelstekort. Verder vermeldt het raadslid nog de opvallende stijging
van het aantal interne klachten, de nood aan bijkomende verkeerstechnische ingrepen om de
zichtbaarheid van de octopuspalen te verbeteren en betreurt hij dat het jaarverslag niets vermeldt over
de gemeentelijke administratieve sancties en de stadswachten. De korpschef legt uit dat het
ziekteverzuim veeleer te wijten was aan een aantal ernstige ongelukken bij sommige personeelsleden.
Vorig jaar kan dan ook een pechjaar genoemd worden. Het ziekteverzuim wordt wel degelijk strikt
opgevolgd. De stijging van het aantal interne klachten was aangekondigd en is ook het gevolg van de
interne openheid. De tendens zal zich in de toekomst allicht verder zetten. Eventuele problemen rond de
octopuspalen worden best gemeld vermits het niet meteen duidelijk is wat de echte problemen in dit
verband zijn. De stadswachten zijn maar recent aangeworven en kunnen dus nog niet het voorwerp zijn
van dit jaarverslag. Bovendien betreft het politiereglement een bevoegdheid van de gemeenten zodat dit
onderwerp niet thuis hoort in een jaarverslag van de politie.
Raadslid Marleen Van den Eynde blijft bezorgd omtrent het fenomeen van de woninginbraken en vraagt
welke initiatieven er kunnen genomen worden om de mensen hiervan bewust te maken. De korpschef
stelt dat hier permanent aan gewerkt wordt ondermeer door het techno-preventief advies. Anderzijds
zou een algemene oproep naar de inwoners eerder onrust kunnen veroorzaken. Het lokaliseren van de
daders is niet eenvoudig omdat het vaak om rondtrekkende bendes gaat.
Op de vraag van het raadslid waarom er in Kontich geen gelijkaardige maatregelen zoals in Edegem
m.b.t. het zwaar vervoer kunnen genomen worden, antwoordt de korpschef dat er wel degelijk metingen
worden uitgevoerd in Kontich.
Raadslid Eduard Verbist vermeldt in het kader van de woninginbraken de ernst, vriendelijkheid en
gedrevenheid waarmee onze politiemensen optreden.
Raadslid Diederik Vandendriessche vraagt of het onderzoek inzake zwaar vervoer niet kan uitgebreid
worden naar alle gevoelige punten en zwarte kruispunten binnen de politiezone. De korpschef zal de
vraag meenemen naar de zonale veiligheidsraad. Het raadslid vraagt of de acties op één plaats (i.c. de
Hovestraat in Edegem) niet leidt tot een verschuiving van de problematiek. De voorzitter verdedigt de
actie door te stellen dat het ging om een opvallend aandachtspunt met een duidelijke overlast. De
korpschef voegt er aan toe dat dit de specifieke opdracht is van de verkeersdeskundige.
Tenslotte vraagt Marleen Van den Eynde of dit nogmaals de nood aan een oost-west-verbinding
benadrukt, waarop de voorzitter antwoordt dat dit reeds meermaals is aangetoond.

Burgemeester Vuylsteke de Laps verlaat de zitting.

GEHEIME ZITTING
Er werden 4 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.

Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 17 september 2007
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