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Aanwezig:

Stanny Tuyteleers, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders, Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps (vanaf punt 2),
burgemeesters.
Joost Fillet, Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout,
Marleen Van den Eynde, Bart Breugelmans, Marc Van Leemput (vanaf punt 3),
Louis Convents, Anita Muys, Jan Van der Heyden, Karel Van Elshocht,
Wouter Daelemans, Kris Wils, Ann Cuyckens, Lutgarde Van Loon,
Dave Van den Bergh, Diederik Vandendriessche, Nicole Muyshondt,
Maria Vansweevelt, raadsleden.

Verontschuldigd: Marc van den Abeelen, burgemeester.

De voorzitter opent de vergadering om 20u04 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1. POLITIERAAD: ONTSLAG VAN EEN RAADSLID EN AANSTELLING OPVOLGER
Op 1 februari 2007 hebben de raadsleden van de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar –
die door hun respectievelijke gemeenteraden verkozen werden tot lid van de politieraad van de
politiezone HEKLA – hun eed afgelegd en werden zij als leden van de politieraad geïnstalleerd.
De heer Eduard Verbist, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 28 maart 2008 ter kennis
gebracht dat hij afstand doet van zijn mandaat.
De politieraad NEEMT AKTE van de afstand van het mandaat van de heer Eduard Verbist.
De gemeenteraad van Kontich heeft op 22 januari 2007 bij de verkiezing van de leden van de politieraad
mevrouw Maria Vansweevelt, geboren op 19 januari 1942, wonende te 2550 Kontich, aan het Vekenveld
30, verkozen als eerste opvolger van ontslagnemend raadslid Eduard Verbist.
Bij brief van 4 april 2008 werd mevrouw Maria Vansweevelt uitgenodigd om de eed af te leggen als
nieuw raadslid van de politieraad.
De politieraad BESLUIT de verkozen opvolger onmiddellijk tot de vergadering toe te laten.
Het raadslid wordt vervolgens verzocht om in handen van de voorzitter de eed af te leggen
overeenkomstig artikel 20bis van de wet van 7 december 1998, die luidt als volgt: "Ik zweer getrouwheid
aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk".
Het raadslid legt de voorgeschreven eed af, waarvan door de voorzitter akte wordt genomen en waarna
mevrouw Maria Vansweevelt als raadslid wordt geïnstalleerd.

Tenslotte wordt de rangorde van de raadsleden als volgt VASTGESTELD:
Volgnr.

Naam & voornaam
raadsleden

Geb.datum

Datum eerste
mandaat

Aantal
bekomen
stemmen

7 februari 1964

1 februari 2007

21

3 juni 1947

1 februari 2007

20

1.

Joost Fillet (K)

2.

Jos Bergmans (E)

3.

Anthony Spiessens (E)

8 september 1977

1 februari 2007

20

4.

Luc Eeckhout (A)

22 december 1957

1 april 2001

18

5.

Marleen Van den Eynde (K)

6 juli 1965

1 april 2001

18

6.

Bart Breugelmans (E)

13 december 1974

1 april 2001

18

7.

Marc Van Leemput (E)

24 mei 1972

1 februari 2007

18

8.

Louis Convents (E)

26 november 1958

1 april 2001

16

9.

Anita Muys (E)

12 juli 1955

1 februari 2007

16

10.

Jan Van der Heyden (A)

7 augustus 1945

1 februari 2007

15

11.

Karel Van Elshocht (K)

20 maart 1950

1 februari 2007

14

12.

Wouter Daelemans (K)

9 augustus 1979

1 februari 2007

14

13.

Kris Wils (A)

24 maart 1964

1 april 2001

12

14.

Ann Cuyckens (A)

30 maart 1975

1 april 2001

12

15.

Lutgarde Van Loon (L)

13 september 1952

1 februari 2007

6

16.

Dave Van den Bergh (H)

28 december 1963

1 februari 2007

6

17.

Diederik Vandendriessche (H)

19 september 1975

1 februari 2007

6

18.

Nicole Muyshondt (L)

15 mei 1949

18 maart 2005

5

19.

Maria Vansweevelt (K)

19 januari 1942

26 juni 2008

2. POLITIERAAD: VERSLAG VAN 28 FEBRUARI 2008 - GOEDKEURING

Raadslid Jan Van der Heyden merkt op dat zijn suggestie om paarden in te zetten om bepaalde gebieden
te controleren destijds werd weggelachen, maar dat hij ondertussen moet vaststellen dat er wel degelijk
met paarden wordt gepatrouilleerd.
Raadslid Kris Wils betreurt dat er geen verslag werd gemaakt van de toelichting over het jaarverslag.
Mogelijk kan dit volgende keer als agendapunt worden behandeld.
Het verslag van de politieraad van 28 februari 2008 wordt goedgekeurd.
3. PERSONEEL: FUNCTIE VAN DRIE 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;
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Gelet op de politieraadsbesluiten van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 8 mei 2002,15 maart 2007
en 28 februari 2008, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het organigram en het
personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat drie inspecteurs mobiliteit maken;
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 drie 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.
4. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN INSPECTEUR - 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, 08 mei 2002 en 15 maart 2007,
houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat één inspecteur-rechercheur 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 en
de basispolitiezorg te verzekeren;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers die het korps verlaten, zo snel mogelijk te
vervangen;
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BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van een inspecteur-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.
OPENBARE ZITTING:
5. INTERPELLATIE OVER OPVOLGING MILIEUKLACHTEN
Raadslid Marleen Van den Eynde licht haar interpellatie toe over de opvolging van de milieuklachten en
de werking van de milieucel binnen de politie. Zij vraagt meer toelichting over de concrete werking en
opvolging en informeert tevens naar mogelijke samenwerking met de Vlaamse overheid.
De korpschef herinnert de raad er aan dat een soortgelijke vraag in het verleden reeds werd besproken.
De concrete werking in de zone HEKLA houdt in dat Hove, Edegem en Aartselaar vaststellingen kunnen
laten verrichten door hun beëdigde milieuambtenaar terwijl er voor de gemeenten Kontich en Lint
samenwerkingsprotocols werden onderschreven met de lokale politie.
Daartoe waren binnen de politiezone twee mensen aan een Vlarem-opleiding gestart doch hebben deze
inmiddels stopgezet omdat de opleiding te technisch en te wiskundig was. Eén van beide personen
neemt deel aan de expertisecel van het parket en voor complexere milieudelicten wordt er goed
samengewerkt met de federale politie. Hiermee bestaan er binnen de zone geen problemen om alle
klachten af te handelen. Uiteraard zijn de milieuambtenaren onze bevoorrechte partners waar goed mee
samengewerkt wordt.
Het raadslid is echter de mening toegedaan dat er op het terrein nog lacunes bestaan omdat de
milieuambtenaar steeds mee ingezet wordt en pleit ook voor nog meer expertise. De korpschef herhaalt
dat hem geen situatie bekend is waarin de zone zou tekort gekomen zijn en benadrukt dat zich op het
vlak van expertise evenmin enig probleem stelt. De burgemeester van Kontich meent dat de mogelijke
problematiek waar het raadslid naar verwijst een probleem van de gemeente Kontich is en niets met de
politie te maken heeft.
Raadslid Fillet merkt op dat meestal op reactieve wijze gewerkt wordt maar pleit ook voor een proactieve
aanpak. De gemeenten leveren immers veel milieuvergunningen af; ook die zouden best regelmatig
gecontroleerd worden met een coördinatie van de acties op HEKLA-niveau.
De korpschef is echter van oordeel dat elke klacht momenteel behandeld wordt en dat de voorgestelde
investeringen niet in verhouding staan tot de mogelijke output. Raadslid Ann Cuykens voegt er nog aan
toe dat controle een taak is van de gemeente en niet van de politie; zij staan louter in voor de
handhaving.
6. INTERPELLATIE OVER VERKEERSBELEID
Raadslid Marleen Van den Eynde licht haar interpellatie toe en informeert naar de taakverdeling tussen
gemeenten en politie i.v.m. adviezen voor wegeniswerken. Bij recente werken in Kontich zou de politie
niet op voorhand op de hoogte geweest zijn, maar was het wel positief dat zij ter plaatse het verkeer in
goede banen geleid hebben. Het raadslid vraagt of dit in de toekomst bij wegeniswerken kan bestendigd
worden.
De voorzitter meent dat het hier een gemeentelijke aangelegenheid betreft. De korpschef antwoordt
kort door te stellen dat de verkeerspolitie wel degelijk op de hoogte was van de werken en dat de politie
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veel positieve reacties ontving over hun optreden aan de Keizershoek. De signalisatie werd tevens
aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. In principe is elke lokale post bevoegd voor de
wegeniswerken op zijn grondgebied terwijl de verkeerscel ondersteunt of overneemt bij werken op grote
wegen. Deze werken in het bijzonder werden dus wel degelijk opgevolgd.
GEHEIME ZITTING:
Er werden 5 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 20.43 uur.
Tom Wustenberghs
secretaris

Stanny Tuyteleers
burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 19 november 2008

Tom Wustenberghs
secretaris

Stanny Tuyteleers
burgemeester-voorzitter
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