POLITIERAAD
28 februari 2008
Verslag
Kontichstraat 17
2650 Edegem

Aanwezig:

Koen Snyders, burgemeester-voorzitter.
Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps (vanaf punt 3), burgemeesters.
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, Kris Wils,
Ann Cuyckens, Lutgarde Van Loon, Dave Van den Bergh,
Diederik Vandendriessche (vanaf punt 2), Nicole Muyshondt, raadsleden.

Verontschuldigd: Marc van den Abeelen, Stanny Tuyteleers, burgemeesters.
Joost Fillet, Wouter Daelemans, raadsleden.

De voorzitter opent de vergadering om 20u03 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1. PERSONEEL: AGENDAPUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID - TOEVOEGING

Raadslid Louis Convents informeert of het hier geen knelpuntberoep betreft daar hij van oordeel is dat
het reeds de tweede maal is dat deze functie vacant wordt. De korpschef legt uit dat dit niet het geval is
maar dat we bij de vorige en eerste vacantverklaring twee maal de aanwervingsprocedure hebben
moeten organiseren om geschikte kandidaten te vinden.
De voorzitter benadrukt ook dat in de privé-sector betere loonvoorwaarden geboden worden.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op artikel 27;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op artikel 97;
Overwegende dat punten, die niet vermeld werden op de agenda van de politieraad slechts in
spoedeisende gevallen kunnen behandeld worden en mits daartoe besloten wordt door tenminste twee
derden van de aanwezige raadsleden;
Overwegende dat de korpschef voorstelt om een agendapunt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de
agenda; dat het de vacantverklaring betreft van een essentiële functie binnen de dienst verkeer en dat
de niet-behandeling van het voorstel een zinloos verlies van tijd meebrengt waardoor de functie
oningevuld blijft; dat de korpschef argumenteert dat de functie bij voorkeur zo snel mogelijk terug
ingevuld moet worden en een uitstel tot de volgende zitting van de politieraad niet wenselijk is; dat de
korpschef om die reden dan ook de spoedbehandeling vraagt om geen tijd te verliezen;
BESLUIT: stemden voor: Koen Snyders, Jef Van linden, 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, Kris Wils, Ann Cuyckens, Lutgarde Van
Loon, Dave Van den Bergh, Nicole Muyshondt.
Enig artikel
Het volgende onderwerp wordt aan de agenda van de zitting van 28 februari 2008 toegevoegd:
“Personeel: Functie van verkeersdeskundige (Dienst Verkeer, CALOG, niveau B) - Vacantverklaring”.

2. PERSONEEL: FUNCTIE VAN VERKEERSDESKUNDIGE (DIENST VERKEER, CALOG, NIVEAU B) VACANTVERKLARING

Raadslid Diederik Vandendriessche komt ter zitting.
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 de politieraadsbesluiten van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 8 mei 2002 en 15 maart
2007, 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 onbepaalde duur;
Overwegende het vrijwillig ontslag van een personeelslid op 25 februari 2008;
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 voltijdse consulent(e) verkeersdeskundige (CALOG, niveau B) in contractueel verband van
onbepaalde duur wordt vacant verklaard 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.
3. POLITIERAAD: VERSLAG VAN 22 NOVEMBER 2007 - GOEDKEURING

Burgemeester Luc Vuylsteke de Laps komt ter zitting.
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Raadslid Marleen Van den Eynde merkt op dat de verslagen van het politiecollege laattijdig werden
doorgestuurd en dat ook de actualiteitswaarde van de website voor verbeteringvatbaar is. De korpschef
legt uit dat voormelde feiten te wijten zijn aan respectievelijk de ziekte van een medewerkster en de
onbeschikbaarheid van zijn zoon die momenteel aan het verhuizen is.
Raadslid Kris Wils stelt voor om vacaturebrichten in de toekomst ook in de gemeentelijke
informatiebladen te publiceren. De voorzitter en de korpschef vrezen voor de effectiviteit van deze
werkwijze en het respecteren van de procedure. Gemeentelijke infobladen kennen immers allemaal een
verschillende verschijningsdatum. Bovendien gaat het vaak om knelpuntberoepen en is er toch behoefte
aan een ruime bekendmaking.
Eventueel zou dit aanvullend wel kunnen gebeuren. De korpschef zal dit verder onderzoeken.
Het verslag van de politieraad van 22 november 2007 wordt goedgekeurd.
4. PERSONEEL: WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE, ORGANOGRAM EN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN GOEDKEURING

De korpschef licht toe dat er momenteel een probleem van onderbezetting bestaat (-18 FTE) en dat er op
korte termijn geen structurele verbeteringen te verwachten zijn. De zone krijgt weliswaar een beperkte
ondersteuning onder de vorm van twee detacheringen maar de korpschef zoekt naar structurelere
oplossingen om de tekorten aan te vullen. Hij stelt voor de formatie te wijzigen door het aantal
inspecteurs te verminderen (van 98 naar 95) en drie bijkomende functies (van 25 naar 28) van
hoofdinspecteur te voorzien.
De toelichting bij het personeelsbestand houdt rekening met de situatie op 1 januari 2008 en vermeldt
deze wijziging nog niet.
Raadslid Marleen Van den Eynde is van oordeel dat de voorgestelde aanwervingen wel kunnen
plaatsvinden in andere zones en dat de rekrutering uit de politieschool ook moeilijk verloopt. Zij meent
dat daarom voorwaarden moeten gekoppeld worden aan de verdere ondersteuning van de politieschool.
De korpschef antwoordt dat het raadslid de zaken correct moet voorstellen en is ervan overtuigd dat de
nodige aanwervingen bij de volgende ronde wel zullen gerealiseerd kunnen worden. De doorstroming
vanuit de politieschool is in dit debat niet relevant daar de basisopleiding van de inspecteurs door de
federale overheid wordt betaald en de politieschool alleen (jaarlijkse) opleidingen verzorgt voor het
personeel dat reeds in dienst is.
Raadslid Louis Convents vindt het aangewezen om toch een grondiger onderzoek te voeren naar de
redenen van vertrek van sommige medewerkers. De korpschef opteert er voor om de privacy van de
betrokkenen te respecteren ook al beschikt hij over deze informatie. Raadslid Nicole Muyshondt
benadrukt dat de omgekeerde mobiliteit naar de zone HEKLA zich ook voordoet.
Raadslid Marleen Van den Eynde meent dat de tekorten leiden tot onhaalbare situaties waardoor
interventieploegen en wijkagenten meer moeten bijspringen en waardoor er meer overuren geboekt
worden. Dit leidt ertoe dat soms maar twee interventieploegen op de baan zijn en komen aanrijtijden in
het gedrang. De korpschef spreekt dit tegen. We zitten inderdaad aan de limiet van een werkbare grens
maar het aantal overuren is nog wel aanvaardbaar en hij maakt zich ook sterk dat inwoners nog nooit
langdurig zonder hulp zijn gebleven.
Burgemeester Vuylsteke de Laps benadrukt ook dat de korpschef prioriteiten moet stellen in tijden van
schaarste. In het politiecollege is dit debat eveneens aan bod gekomen en wordt er voorrang gegeven
aan de inzet van de wijkagenten en de interventieploegen. Dit kan dan ook in sommige gevallen
solidariteit van anderen vergen.
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;
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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 25 van 8 mei 2002 betreffende de politiehervorming en de
personeelsformaties;
Gelet op het besluit van de politieraad van 15 maart 2007 houdende goedkeuring van de
personeelsformatie, het organogram en de functiebeschrijvingen;
Gelet op het voorstel van organogram, de personeelsformatie en functiebeschrijvingen;
Gelet op het akkoord van 17 januari 2007 met de syndicale vakorganisatie;
Overwegende dat de huidige personeelsformatie met bijbehorende functiebeschrijvingen en
organogram werden goedgekeurd door de politieraad op 15 maart 2007;
Overwegende dat de personeelsformatie bestaat uit 130 plaatsen in het operationeel kader en uit
28,5 FTE in het administratief en logistiek kader;
Overwegende dat binnen het operationeel kader de dienst interventie bestaat uit 11 hoofdinspecteurs
en 50 inspecteurs;
Overwegende dat er voor de optimale werking van de interventiediensten meer nood is aan meer
medewerkers, die beschikken over ruimere bevoegdheden en die bijgevolg een grotere inzetbaarheid
kennen; dat het kunnen inzetten van meer hoofdinspecteurs bij interventies leidt tot een snellere
afhandeling van de interventies;
Overwegende dat de korpschef bijgevolg voorstelt om - zonder het totaal aantal formatieplaatsen te
wijzigen - drie functies van inspecteur om te zetten in drie functies van hoofdinspecteur;
Overwegende dat het bovendien - in het kader van aanwervingen - makkelijker is kandidaten te werven
voor een functie van hoofdinspecteur; dat deze omzetting daarnaast bijkomende perspectieven biedt
aan interne medewerkers voor de ontwikkeling van hun loopbaan;
Overwegende dat de financiële impact van deze omzetting gering is en moet geraamd worden op een
bedrag van jaarlijks 8 100 EUR (bruto);
Overwegende dat het voorstel bijdraagt tot een betere werking en inzetbaarheid van de medewerkers;
Op voorstel van het politiecollege:
BESLUIT met 19 stemmen vóór en 1 onthouding:
Artikel 1
Met ingang van 1 april 2008 wordt de personeelsformatie van het operationeel personeel van de
politiezone HEKLA vastgesteld als volgt:
OPERATIONEEL PERSONEEL
Huidig kader

Nieuw kader

Totaal

(enkel wijzigingen)

(voor wijziging)

NIVEAU A (Officierenkader)
Korpschef

HCP 1 (1)

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

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

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

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

1
2

1

6

Hoofdcommissaris
Commissaris

4

NIVEAU B (Middenkader)
Bijzondere diensten:
Algemeen secretariaat/Balie/Detacheringen:
APO officier
-Slachtofferbejegening
- Communicatie Procesbegeleider
- Verkeer
- Recherche

HINP 3 (1)
HINP (2)
HINP (1)
HINP (1)
HINP (3)

Operaties:
- Ops/Fed Taken
-Interventie/zonale permanentie
-Wijkwerking/lokaal politie onthaal

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

HINP (14)

INP 4 (98)

INP (95)

28
(25)

NIVEAU C (Basiskader)
Inspecteurs

95
(98)

Artikel 2
Met ingang van 1 april 2008 wordt de personeelsformatie van het administratief en logistiek personeel
van de politiezone HEKLA vastgesteld als volgt:

CALOG PERSONEEL
Huidig kader

Nieuw kader

Totaal

(enkel wijzigingen)

(voor wijziging)

NIVEAU A
Coördinator PERS/LOG/ICT

1

1

1

1

1
1
1

3

NIVEAU B
Secretaris/-esse korpschef
Coördinatie PERS/LOG/ICT:
-Personeel (Personeelszaken)
- Logistiek (Boekhouding/Financiën)
- ICT (informaticus)
Coördinatie Bijzondere diensten:
- Algemeen secretariaat/Balie/Detacheringen
-Slachtofferbejegening:
> Maatschappelijk assistent
- Communicatie
- Verkeer (educatie / verkeerskunde)

1
1
25

5

Coördinatie Operaties:
- OPS/Fed taken

1

1

3
4
5

1

Hoofdinspecteur
Inspecteur
Plaatsen gesubsidieerd i.k.v. Verkeersveiligheidsfonds
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NIVEAU C
Coördinatie PERS/LOG/ICT:
- Personeel
- Dienstregeling
- Logistiek
- ICT

2
1
1
1

5

Coördinatie Bijzondere diensten:
- Algemeen secretariaat/Balie/Detacheringen
- Verkeer

9,5
0,55

10

Coördinatie Operaties:
-Wijkwerking/Lokaal politieonthaal:
- Site Kontich-Waarloos
-Site Aartselaar

1
0,5

1,5

1

1

NIVEAU D
Coördinatie Bijzondere diensten:
- Algemeen secretariaat/Balie/Detacheringen:
> Logistiek Bode
TOTAAL
incl. plaatsen verkeersveiligheidsfonds:

26
28,5

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.
5. PERSONEEL: FUNCTIE VAN DRIE HOOFDINSPECTEURS - 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 2002,8 mei 2002 en 28 februari 2008
houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze vervanging noodzakelijk is om aan de opgelegde
minimale personeelsbehoeften te voldoen;
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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 drie hoofdinspecteurs vacant te verklaren.
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. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP/VERVANGING VAN TWEE SERVERS – 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 op het verslag van de systeembeheerder van 7 januari 2008;
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 065;
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 twee servers geraamd wordt op 16.150 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de begroting 2008, waarop nog 30.131,28 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot aankoop van twee servers 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.

7

Artikel 3
Het bedrag van de uitgave, geraamd op 16.150 EUR (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2008, waarop nog 30.131,28 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.
7. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN TWAALF 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 op het verslag van de systeembeheerder van 4 januari 2008;
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 twaalf netwerkprinters;
Overwegende dat de levering van deze netwerkprinters geraamd wordt op 10.000 EUR;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen voorzien worden op artikelnummer 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de begroting 2008;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot aankoop van twaalf kleine 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 10.000,00 EUR (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2008 waarop nog 40.131,28 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.
8. OVERHEIDSOPDRACHTEN:
GOEDKEURING RAMING

AANKOOP

VAN

EEN

VOERTUIG

NA LEASINGCONTRACT -
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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 feit dat de politiezone Hekla gedurende de periode van 16/07/2003 tot en met 15/07/2008
het voertuig Volkswagen Transporter 2.5TDi, metnummerplaat KHQ665 en chassisnummer
WV2ZZZ70Z3X114372 in operationele leasing heeft bij de firma Athlon Car lease, met zetel 1932
Zaventem, Lozenberg 5;
Gelet op het feit dat het voertuig een eerste maal in gebruik werd genomen op 03/04/2003 ;
Gelet op het feit dat er momenteel ongeveer 133.000 km op de teller staan en het voertuig zich in goede
staat bevindt;
Gelet op het feit de firma Athlon Car lease, met zetel 1932 Zaventem, Lozenberg 5, het voertuig op einde
leasing contract per 15/07/2008, verkoopt aan een geraamde prijs van €7.900( btwin) ;
Overwegende dat de aankoop van voertuigen uit leasing nodig is om het bestaande wagenpark te
bestendigen;
Overwegende dat de aankoop van dit voertuig steunt op een wel overwegen beleid waarbij bestaande
leasing contracten vervangen worden door het verwerven van de voertuigen in eigendom en eigen
beheer;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52
buitengewone dienst van de begroting 2008, waarop € 90.000 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot aankopen bij de firma Athlon Car lease met zetel 1932 Zaventem Lozenberg 5, van het
voertuig Volkswagen Transporter 2.5TDi, met nummerplaat KHQ665 en chassisnummer
WV2ZZZ70Z3X114372, na het verstrijken van het operationeel leasing contract op 15/07/2008 , wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De totale uitgave wordt geraamd op € 7.900 (btwin) aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van
de buitengewone dienst begroting 2008 waarop € 90.000 beschikbaar is;
Artikel 3
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: ALGEMEEN DAGELIJKS EN PERIODIEK SCHOONMAAK - ONDERHOUD VAN
HET HOOFDCOMMISSARIAAT PZ HEKLA GELEGEN TE EDEGEM PRINS BOUDEWIJNLAAN 43A 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;
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Overwegende dat ten behoeve van de PZ Hekla , het noodzakelijk is om het dagelijks en periodiek
onderhoud van het hoofdcommissariaat, gelegen te Edegem, Prins Boudewijnlaan 43a door een
gespecialiseerde firma te laten uitvoeren;
Overwegende dat het voor de opstart periode aangewezen is te kiezen voor een contractduur van één
jaar waarna op basis van een grondige evaluatie van de prestaties, een meerjaren contract kan
overwogen worden met toepassing van de procedure van algemene(of beperkte) offerteaanvraag ;
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op 68.000€ (btwin);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/125-06 van de
gewone dienst van de begroting 2008, waarop € 69.000 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot het uitvoeren van het algemeen dagelijks en periodiek schoonmaak
en onderhoud van het hoofdcommissariaat PZ Hekla gelegen te Edegem Prins Boudewijnlaan 43a, wordt
goedgekeurd;
Artikel 2
De opdracht wordt geraamd op € 68.000 (btwin)
en gegund na toepassing van een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mits prijsvraag bij minstens drie leveranciers.
Artikel 3
De uitgaven aan te rekenen op artikel 330/125-06 van de gewone dienst van de begroting 2008, waarop
€ 69.000 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.
10. OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN EEN POLITIEVOERTUIG PERSONENVERVOER
GOEDKEURING
RAMING
EN
LASTENBOEK
GUNNINGSPROCEDURE

TYPE VIJFDEURS
VASTSTELLING

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 de politiezone het noodzakelijk is een nieuw politievoertuig aan te
schaffen in vervanging van de Opel Vectra sedert juli 1996 in gebruik zijnde, totaal versleten en
definitief afgeschreven .
Overwegende dat deze uitgaven geraamd worden op € 27.000 (btw in) en kunnen aangerekend worden
op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst begroting 2008 waarop nog € 90.000
beschikbaar is.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van een politievoertuig politiezone Hekla wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
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De opdracht wordt gegund na toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er
zullen minstens 3 potentiële inschrijvers geraadpleegd worden, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de
principes van de mededinging.
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Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst begroting 2008 waarop
nog € 90.000 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.
11. LOGISTIEK: DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN HET VOERTUIG OPEL VECTRA (AYE481) MET
CHASSISNUMMER WOL000036T1200601
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 Opel Vectra met chassisnummer WOL000036T1200601 voor het eerst in gebruik
werd genomen op 05/07/1996 en er momenteel 185.200 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 € 12.706,57 op jaarbasis heeft
gegenereerd, hetgeen neerkomt op gemiddeld € 0,24 per afgelegde km;
Overwegende dat gezien de staat van het voertuig, de gereden kilometers, de gemiddelde kostprijs per
km, het niet meer verantwoord is het voertuig in dienst te houden;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het voertuig Opel Vectra (AEY481) met chassisnummer WOL000036T1200601 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 7december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een overzichtslijst
verzonden aan de provinciegouverneur.

INTERPELLATIE:

Aangevraagd door raadslid Louis Convents:
Raadslid Louis Convents licht zijn interpellatie toe over de interventies van de politie in het
recreatiegebied van de Edegemse bergen die op het grondgebied van de gemeente Kontich liggen. Het
gebied vormt een ideale biotoop voor mountainbikers en jeugd, maar ook mensen met jeeps en
terreinwagens komen op het terrein voor. Het probleem stelt zich wanneer de politie geroepen wordt
voor een interventie, daar het terrein moeilijk betreedbaar is met de wagen of een fiets. Het raadslid stelt
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daarom voor dat het politiecollege zou onderzoeken of de aankoop van een quadvoertuig een
meerwaarde kan hebben voor moeilijke terreinen.
De korpschef antwoordt dat we met dergelijke aankoop als eerste zouden zijn en dat het zeker succes
zou hebben, maar er moeten ook kanttekeningen gemaakt worden. Een interventieploeg is immers niet
permanent met een quad onderweg en indien zich een oproep voordoet, zou de interventieploeg al eerst
moeten binnenrijden om vervolgens de quad mee te nemen en naar de plaats van de oproep te rijden.
Dit zou een aanzienlijke vertraging van de interventie inhouden. Ook de uitrusting van het voertuig moet
nog verder onderzocht worden. De korpschef zal hier zeker werk van maken maar nu is de geplande
verhuis de hoogste prioriteit en zal dit onderzoek zich eerder in het najaar situeren.
De voorzitter suggereert dat een mountainbike ook al uitkomst kan bieden, terwijl een raadslid de idee
van de politie te paard niet ongenegen is.

GEHEIME ZITTING:
Er werden 4 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 20.46 uur.
Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 30 september 2008

Tom Wustenberghs
secretaris

Koen Snyders
burgemeester-voorzitter
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