POLITIERAAD
22 november 2007
Verslag
Kontichstraat 17
2650 Edegem

Aanwezig:

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

Verontschuldigd: Marc van den Abeelen, burgemeester.
Luc Eeckhout, Wouter Daelemans, Ann Cuyckens, Dave Van den Bergh,
raadsleden.

De voorzitter opent de vergadering om 20u06 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 20 SEPTEMBER 2007 - GOEDKEURING
Het verslag van de politieraad van 20 september 2007 wordt goedgekeurd.
2. FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2007 – GOEDKEURING
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 42 en PLP 42 bis betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezone;
Gelet op de begroting 2007 zoals goedgekeurd door de politieraad van 16 november 2006;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met 17 stemmen vóór (70,30 %) en 2 onthoudingen (9,40 %):
Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2007 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:

0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
17 800 EUR
17 800 EUR

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

10 388 153 EUR
- 42 198 EUR
10 345 955 EUR

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

10 237 153 EUR
- 58 598 EUR
10 178 555 EUR

Uitgaven overboeking voor BW nr. 1:
Wijziging uitgaven overboeking:
Uitgaven overboeking na BW nr. 1:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007 na BW nr. 1:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:
Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

151 000 EUR
- 1 400 EUR
149 600 EUR
0 EUR
153 700 EUR
- 33 700 EUR
120 000 EUR

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

304 700 EUR
- 35 100 EUR
269 600 EUR

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

151 000 EUR
- 1 400 EUR
149 600 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007 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.
3. FINANCIËN: BEGROTING DIENSTJAAR 2008 – GOEDKEURING

Raadslid Marleen Van den Eynde stelt in haar tussenkomst dat zij in het kader van de bespreking over de
begroting een bijhorende beleidsnota mist, hoewel zij toegeeft dat één beleidsnota voor vijf gemeenten
opmaken geen evidentie is. Het zonaal veiligheidsplan, dat de prioriteiten voor de lokale politie bevat, is
dan weer niet openbaar. Het raadslid betreurt dat er geen document is waaruit de doelstellingen van de
politie blijken of wat de extra middelen zijn die door een gemeente ingezet of gevraagd worden.
Het raadslid drukt zich uit voor het feit dat de begroting in evenwicht is en dat bepaalde werkingskosten,
zoals de premie voor arbeidsongevallen, dalen. Daarnaast is zij echter bekommerd over de vaststelling
dat het personeelskader niet volledig is ingevuld en dat er een concurrentiestrijd bestaat tussen de
zones, waarbij vooral de grotere steden met de nieuwe personeelsleden gaan lopen en daarin door de
federale overheid worden in gesteund. Hierdoor blijven de kleinere zones kampen met een
personeelstekort. De oplossingen kunnen volgens het raadslid best onderzocht worden aan de hand van
een SWOT-analyse.
Op het vlak van investeringen pleit mevrouw Van den Eynde voor het betrekken van de personeelsleden
bij de keuze van de kledij, in het bijzonder van de kogelwerende vesten. Zij informeert tevens naar de
draagverplichting van deze vesten in onze zone.
Concluderend meent het raadslid dat 2008 vooral in het teken zal staan van het nieuwe politiegebouw
en, maar zij wenst zich te onthouden omdat er weinig inhoudelijke inbreng mogelijk was bij de
totstandkoming van de begroting. Zij verwijst daarvoor o.a. naar haar vraag om een commissie of
werkgroep op te richten die het thema van de onveiligheid en inbraken op bedrijvenzones onderzoekt.
Raadslid Louis Convents merkt op dat de vragen van het raadslid aan bod zijn geweest of hadden kunnen
komen tijdens de raadscommissie waarop weinigen echter aanwezig waren. Zo wordt de werking van de
commissie ondermijnd.
Raadslid Diederik Vandendriessche informeert naar de besteding van de middelen van de
verkeersveiligheidsovereenkomst. Klopt de bewering dat de middelen moeilijk op te krijgen zijn en wat
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veroorzaakt de daling van de tussenkomst voor 2008? Verder vraagt het raadslid naar de toekomst van
het verkeersveiligheidsfonds.
De voorzitter antwoordt dat de middelen van het verkeersveiligheidsfonds in de zone HEKLA correct
worden aangewend. Aanvankelijk bestonden er erg krappe bestedingsmogelijkheden en kon het zijn dat
de fondsen niet volledig besteed werden. Die criteria zijn ondertussen verruimd. De raming voor volgend
jaar gaat uit van een voorzichtige benadering.
Het nieuwe politiegebouw is inderdaad een belangrijk fenomeen voor 2008. De begroting bevat dan ook
de nodige voorzieningen. De officiële opening zal georganiseerd worden in het najaar.
Wat het beleid betreft verduidelijkt de voorzitter dat de richting wordt aangegeven in het zonaal
veiligheidsplan. De voorzitter herinnert er aan dat dat plan is toegelicht in de raad en dat zulks ook zal
gebeuren met het nieuwe plan dat op stapel staat.
Inzake personeel zijn er heel veel inspanningen geleverd om de aanwervingen vlot te laten verlopen. In
deze raad komen bijvoorbeeld weer vier nieuwe aanstellingen aan bod. Dit thema vormt dan ook een
permanent aandachtspunt van de korpschef.
De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat technieken zoals een SWOT en een CAF leuk zijn, maar
dat ze in deze zone reeds worden toegepast en ook al werden toegelicht aan de raad.
Raadslid Lutgart Van Loon informeert of de raadsleden het zonaal veiligheidsplan reeds hebben
ontvangen. De korpschef legt uit dat dit document vertrouwelijk is, maar dat er telkens toelichting wordt
gegeven in de politieraad. De prioriteiten, vermeld in dat plan, staan trouwens op de website.
Ook raadslid Kris Wils betreurt dat er voor de politieraad weinig inspraak is, in het bijzonder op het vlak
van de besteding van de middelen van het verkeersveiligheidsfonds. Hij stelt dat alle investeringen niet
altijd even zichtbaar zijn en stelt voor om te werken met een soort verdeelsleutel per gemeente. De
voorzitter meent dat wij het wettelijk kader moeten volgen en dat de middelen toekomen aan de
politiezone. Eigenlijk vormen deze gelden een middel om de politiewerking mee te financieren. Kris Wils
vindt dat de besteding van de middelen veel meer moet afgestemd worden op de lokale
noodwendigheden. De korpschef wijst er op dat de aangekochte materialen wel degelijk gebruikt
worden en dat een belangrijk deel van de middelen naar personeelsuitgaven (o.a. voor verkeer) gaan.
Op de vraag van raadslid Vandendriessche over de toekomst van het verkeersveiligheidsfonds antwoordt
de korpschef dat het fonds zal hervormd worden, maar niet afgeschaft. Dat debat zal ongetwijfeld nog
volgen.
Raadslid Marleen Van den Eynde herhaalt haar vraag naar acties die we kunnen ondernemen om de
onveiligheid in de bedrijvenzones te bestrijden. De korpschef licht toe dat de politie daar voortdurend
aan werkt maar geeft ook mee dat de groep van handelaars en ondernemers niet altijd even veel inzet
betonen om mee te werken en dat de politie vaak alleen staat in haar optreden. Aanvullend geeft de
korpschef nog uitleg bij systemen als buurt- en winkelinformatienetwerken.
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 PLP43 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezone;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met 17 stemmen vóór (70,30 %) en 2 onthoudingen (9,40 %):
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:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008:

0 EUR
0 EUR
10 827 678 EUR
10 777 678 EUR
50 000 EUR
0 EUR
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Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:

0 EUR
0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

208 700 EUR
258 700 EUR

Ontvangsten overboekingen:

50 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008:

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.
4. PERSONEEL: FUNCTIE VAN ZES 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 er vijf personeelsleden in opleiding zijn voor hoofdinspecteur;
Overwegende dat er twee personeelsleden zijn die mobiliteit maken naar een andere zone;
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 zes 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 vacatures 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.
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5. PERSONEEL:
FUNCTIE
VAN
ASSISTENT(E),
HALFTIJDS
VERKEERSVEILIGHEIDSOVEREENKOMST (CALog, NIVEAU C) - VACANTVERKLARING

CONTRACTUEEL,

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 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 het vrijwillig ontslag van een personeelslid op 1 oktober 2007;
Overwegende dat de korpschef deze aanwervingen noodzakelijk acht om de doelstellingen van de
verkeersveiligheidsovereenkomsten te realiseren;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om de continuïteit van de
dienstregeling te waarborgen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van assistent(e), halftijds contractueel, verkeersveiligheidsovereenkomst (CALOG, niveau C )
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 .
6. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP FILESERVER – 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 verslag van de systeembeheerder van 10 oktober 2007;
Gelet dat voor de aankoop van deze servers 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 6 R3 064;
Overwegende dat ten behoeve van de politiezone Hekla, het met betrekking tot de informaticainfrastructuur het noodzakelijk is over te gaan tot de aankoop en/of vervanging van een aantal servers;
Overwegende dat de aankoop van de fileserver geraamd wordt op 8.075 EUR (inclusief BTW);
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Overwegende dat deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop nog 10.347,31 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot aankoop van een fileserver 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
6 R3 064, betreffende de levering van servers.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave, geraamd op 8.075 EUR (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2007, waarop nog 10.347,31 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.
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 20.41 uur.

Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 31 maart 2008

Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter
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