POLITIERAAD
20 september 2007
Verslag
Kontichstraat 17
2650 Edegem

Aanwezig:

Koen Snyders, burgemeester-voorzitter.
Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters.
Joost Fillet, Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout,
Marleen Van den Eynde (vanaf punt 4), Bart Breugelmans, Marc Van Leemput,
Louis Convents, Anita Muys, Jan Van der Heyden, Eduard Verbist,
Karel Van Elshocht, Ann Cuyckens, Lutgarde Van Loon, Dave Van den Bergh,
Diederik Vandendriessche, raadsleden.
Verontschuldigd: Marc van den Abeelen, Jef Van linden, burgemeesters.
Wouter Daelemans, Kris Wils, Nicole Muyshondt, raadsleden.

De voorzitter opent de vergadering om 20u00 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 21 JUNI 2007 - GOEDKEURING

Het verslag van de politieraad van 21 juni 2007 wordt goedgekeurd.
2.

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, van 08 mei 2002 en van
15 maart 2007, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het
personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat één personeelslid mobiliteit maakt naar de politiezone Antwerpen en dat één
personeelslid bevorderd is tot hoofdinspecteur;
Overwegende dat twee personeelsleden eervol ontslag nemen wegens rustpensioen;

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 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.
3.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN ASSISTENT(E), CONTRACTUEEL VOLTIJDS (VERVANGINGSCONTRACT CALog, NIVEAU C) - VACANTVERKLARING

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de
politiediensten;
Gelet op de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen, in het bijzonder Titel XI, hoofdstuk III;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten;
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 koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van
30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15bis, betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe
volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen
inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne
verschuivingen;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15quater, houdende verduidelijkingen inzake toepassing van
de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 08 mei 2002 en 15 maart 2007,
houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat een administratief personeelslid van het permanent onthaal Edegem met
ouderschapsverlof is en nadien overschakelt op voltijdse loopbaanonderbreking die telkenmale twaalf
maanden verlengbaar is gedurende zes jaar;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om de continuïteit van de
dienstregeling te waarborgen;

Overwegende dat voltijds werkende personeelsleden met tijdelijke afwezigheid worden vervangen met
een vervangingscontract;
Overwegende dat de korpschef voorstelt een voltijdse contractuele administratieve medewerk(er)ster
aan te werven;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:

Artikel 1
Een functie van voltijdse assistent(e) (CALOG, niveau C dienst Algemeen Secretariaat/Balie) in tijdelijk
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.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: LEVERING VAN EEN POST INSTEEK – en PLOOIMACHIENE
GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK – VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

Raadslid Marleen Van den Eynde komt ter zitting.
Raadslid Ann Cuykens merkt op dat in het bestek onder hoofdstuk 2.2. de artikelen 13 en 14 moeten
vervangen worden door artikel 17 dat over de onderhandelingsprocedure handelt.
Eenzelfde opmerking geldt voor de levering van de wapenkast en de aankoop van meubilair (volgende
agendapunten).
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;
Overwegende dat ten behoeve van het politiesecretariaat, het nodig is dat zij kunnen beschikken over
een volautomatisch toestel voor de verwerking van brieven, mailings, folders e.d. teneinde de verwerking
van omvangrijke volumes documenten vereenvoudigd en versneld dagelijks te kunnen versturen met de
post;
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op 10.000 EUR;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/744-51 van de
buitengewone dienst begroting 2007, waarop 35.704,50 EUR beschikbaar 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.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van één post plooi- en insteekmachine, bestemd om de
dagelijkse verwerking en verzending van de post te optimaliseren en vereenvoudigen, wordt
goedgekeurd;
Artikel 2
De opdracht wordt geraamd op 10.000 EUR 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 2007,
waarop 35.704,50 EUR 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.
5.

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;
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 7000 EUR;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/74451 van de
buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop 25.704,50 EUR 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 7500 EUR 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 2007,
waarop 25.704,50 EUR 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.
6.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP MEUBILAIR en INRICHTING VAN DE BURELEN EN
VERGADERRUIMTEN IN HET HOOFDCOMMISSARIAAT POLITIEZONE HEKLA - 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;
Overwegende dat voor de inrichting van sommige burelen en vergaderruimten in het nieuw gebouw
hoofdcommissariaat meubilair dient aangekocht ;
Overwegende dat deze uitgaven geraamd worden op 67.000 EUR (btwin) en aangerekend kunnen
worden op artikelnummer 330/74151 van de buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop nog
99.675,32 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van meubilair en de inrichting van de burelen en
vergaderruimten van het hoofdcommissariaat van de politiezone Hekla, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund na toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Artikel 3
De geraamde uitgave van 67.000 EUR (btwin) aan te rekenen op artikel 330/741-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop nog 99.675,32 EUR 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.
7.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP MEUBILAIR en INRICHTING VAN BURELEN EN
ONDERRICHTRUIMTEN IN HET HOOFDCOMMISSARIAAT
POLITIEZONE HEKLA 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;
Overwegende dat voor de inrichting van het gebouw hoofdcommissariaat, meer bepaald de lokalen
gebruikt door de verkeersdienst en training - theoriezaal, meubilair dient aangekocht;
Overwegende dat er voor de financiering gebruik kan gemaakt worden van een ondersteuning in het
kader van de overeenkomst betreffende de verkeersveiligheid die afgesloten wordt met de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit enerzijds en de politiezone Hekla anderzijds.
Overwegende dat deze uitgaven geraamd worden op 32.000 EUR en kunnen aangerekend worden op
artikelnummer 330/74151 van de buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop nog
32.675,32 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van meubilair en de inrichting van de burelen en
onderrichtruimten van het hoofdcommissariaat van de politiezone Hekla, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund na toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Artikel 3
De geraamde uitgave van 32.000 EUR, aan te rekenen op artikel 330/741-51 van de buitengewone dienst
van de begroting 2007, waarop nog 32.675,32 EUR 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.
8.
OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN VIER NETWERKPRINTERS - GOEDKEURING RAMING
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 politieraadsbesluit van 18 november 2004;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 17 december 2004;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 9 augustus 2007;
Gelet dat voor de aankoop van deze netwerkprinters 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 054;
Overwegende dat ten behoeve van de politiezone Hekla, het, na budgettaire afwegingen en nakende
verhuisbewegingen, noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop van vier netwerkprinters;
Overwegende dat de levering van deze netwerkprinters geraamd wordt op 15.000 EUR;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop nog 23.675,33 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot aankoop van vier netwerkprinters, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken 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 054, betreffende de levering van netwerkprinters.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave, geraamd op 15.000,00 EUR (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop nog 23.675,33 EUR 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.
9.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: LEVERING BIJ WIJZE VAN VERHURING VAN ACHT MULTIFUNCTIONELE
TOESTELLEN (print-, fax-, scan- en kopiemogelijkheid) met ONDERHOUDSCONTRACTEN GOEDKEURING RAMING 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 politieraadsbesluit van 18 november 2004;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 17 december 2004;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 9 augustus 2007;
Gelet dat voor de levering van deze multifunctionele toestellen 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 FORCMS-PF-012;
Overwegende dat ten behoeve van de politiezone Hekla, het, na budgettaire afwegingen en nakende
verhuisbewegingen, noodzakelijk is over te gaan tot het huren van acht multifunctionele toestellen
(print-, fax-, scan- en kopiemogelijkheid) met onderhoudsovereenkomst;
Overwegende dat de jaarlijkse uitgaven hiervoor kunnen begroot worden op 15.000,-EUR, bij een
overeenkomst met duurtijd van 60 maanden;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen voorzien worden op artikelnummer 330/123-12 van de gewone
dienst van de begroting 2008;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het huren van acht multifunctionele toestellen (print-, fax-, scan- en kopiemogelijkheid)
met onderhoudsovereenkomst, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken 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
FORCMS-PF-012, betreffende de levering van multifunctionele toestellen met onderhoudsovereenkomst.
Artikel 3
Het bedrag van de jaarlijkse uitgave geraamd op 15.000,- EUR (inclusief btw) aan te rekenen op
artikelnummer 330/123-12 van de gewone dienst voorzien in de begroting 2008.
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.
10.

DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN HET VOERTUIG VW Combi
CHASSISNUMMER WV2ZZZ7HZ4H111334

(SEW343) MET

De korpschef licht toe dat het een eerder jong voertuig betreft maar met relatief veel kilometers. Omwille
van de hoge herstelkost en de herhaaldelijke problemen met dit type voertuig werd beslist om het
voertuig af te voeren. De typische politie-uitrusting werd gerecupereerd. In het vooruitzicht van de
nakende begrotingsbesprekingen van 2008, deelt de korpschef mee dat volgend jaar zal voorgesteld
worden om drie voertuigen einde leasingcontract aan te schaffen tegen afkoopsom alsook twee andere
voertuigen die budgetvriendelijker zijn dan het buitendienstgestelde voertuig volkswagen.
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 het voertuig Volkswagen combi met chassisnummer WV2ZZZ7HZ4H111334 voor het eerst in
gebruik werd genomen op 21.09.2004 en er momenteel 120.000 km op de teller staan;
Overwegende dat het voertuig sedert de in gebruik name door de PZ Hekla een kost voor verzekering,
onderhoud, herstellingen, brandstof en afschrijving van gemiddeld 15.328,28 EUR op jaarbasis heeft
gegenereerd hetgeen neerkomt op gemiddeld 0,39 EUR per afgelegde km;
Overwegende dat het voertuig momenteel defect is en er door garage Joly een voorstel tot herstelling
werd opgemaakt voor een bedrag van 11.640,20 EUR (btwin);
Overwegende dat de huidige kostprijs van een nieuw voertuig VW combi zonder politie-uitrusting
23.889,47 EUR (btwin) bedraagt;
Overwegende dat gezien de staat van het voertuig, de gereden kilometers, de gemiddelde kostprijs per
km, het niet meer verantwoord is om de nodige herstellingskosten ten bedrage van 11.640,20 EUR
(btwin) aan het voertuig te laten uitvoeren;
Overwegende dat de politie-uitrusting van het voertuig gerecupereerd kan worden;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het voertuig Volkswagen combi (SEW343) met chassisnummer WV2ZZZ7HZ4H11133 wordt, na
verwijdering van alle politiekentekens en recuperatie van de nog bruikbare politie-uitrusting, definitief
buiten dienst gesteld.
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 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een overzichtslijst
verzonden aan de provinciegouverneur.
GEHEIME ZITTING:
Er werden 4 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.
11.

VARIA

Toegevoegd punt op verzoek van raadslid Marleen Van den Eynde
De voorzitter weet dat het raadslid een punt wenst toe te voegen over de mobiliteit in de Pierstraat,
hoewel dit geen thema is voor de politieraad maar veel eerder voor de gemeenten Aartselaar en Schelle.
Raadslid Marleen Van den Eynde vraagt echter aandacht voor de verkeersstroom die de werken in deze
buurt veroorzaken en meent dat er gebrek aan overleg is tussen de betrokken politiezones.
De voorzitter stelt echter dat de politiezone zich niet in de plaats van de gemeenten kan stellen en dat de
politiezone hoogstens verkeerskundig advies kan geven. Het zijn de gemeenten zelf die hierin tot een
oplossing moeten komen.
De korpschef benadrukt ook dat de politie instaat voor het toezicht en de handhaving, maar weet dat de
gemeenten intensief zoeken naar geschikte oplossingen.

Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.17 uur.

Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter
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