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De voorzitter opent de vergadering om 20u05 en verwelkomt de aanwezigen.

OPENBARE ZITTING:

1. POLITIERAAD: ONTSLAG VAN EEN RAADSLID - EEDAFLEGGING OPVOLGER

Raadslid Louis Convents neemt ontslag als lid van de politieraad en bedankt de collega’s uit de
politieraad voor de jaren samenwerking. Eenzelfde dankwoord gaat uit naar de korpschef. Louis
Convents kondigt aan dat zijn opvolger Guy Van Sande voortaan de politieraad zal bijwonen.
Hierna nodigt de voorzitter het nieuwe raadslid uit om de voorgeschreven eed af te leggen.
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 Louis Convents, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij mail van 5 november 2008
ter kennis gebracht dat hij afstand doet van zijn mandaat.
De politieraad NEEMT AKTE van de afstand van het mandaat van de heer Louis Convents.
De gemeenteraad van Edegem heeft op 2 januari 2007 bij de verkiezing van de leden van de
politieraad de heer Guy Van Sande, geboren op 9 mei 1963, wonende te 2650 Edegem, aan de
Baron De Celleslaan 69, verkozen als eerste opvolger van ontslagnemend raadslid Louis Convents.
Bij brief van 6 november 2008 werd de heer Guy Van Sande 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 de heer Guy Van Sande als raadslid wordt geïnstalleerd.
Tenslotte wordt de rangorde van de raadsleden als volgt VASTGESTELD:
Volgnr.

Naam & voornaam

Geb.datum

raadsleden

Datum eerste

Aantal

mandaat

bekomen
stemmen

7 februari 1964

1 februari 2007

21

3 juni 1947

1 februari 2007

20

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.

Anita Muys (E)

12 juli 1955

1 februari 2007

16

9.

Jan Van der Heyden (A)

7 augustus 1945

1 februari 2007

15

10.

Karel Van Elshocht (K)

20 maart 1950

1 februari 2007

14

1.

Joost Fillet (K)

2.

Jos Bergmans (E)

3.

2

11.

Wouter Daelemans (K)

9 augustus 1979

1 februari 2007

14

12.

Kris Wils (A)

24 maart 1964

1 april 2001

12

13.

Ann Cuyckens (A)

30 maart 1975

1 april 2001

12

14.

Lutgarde Van Loon (L)

13 september 1952

1 februari 2007

6

15.

Dave Van den Bergh (H)

28 december 1963

1 februari 2007

6

16.

Diederik Vandendriessche (H)

19 september 1975

1 februari 2007

6

17.

Nicole Muyshondt (L)

15 mei 1949

18 maart 2005

5

18.

Maria Vansweevelt (K)

19 januari 1942

26 juni 2008

19.

Guy Van Sande (E)

9 mei 1963

20 november 2008

2. POLITIERAAD: VERSLAG VAN 18 SEPTEMBER 2008 - GOEDKEURING
Het verslag van de politieraad van 18 september 2008 wordt goedgekeurd.

3. FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2008 – GOEDKEURING

Raadslid Marleen Van den Eynde houdt er aan de bijzonder rekenplichtige te bedanken voor zijn
toelichting in de commissie. Daarnaast wenst zij over de financiële documenten een aantal
bedenkingen formuleren. In de eerste plaats betreurt het raadslid het gebrek aan een beleidsnota
voor de lokale politie. Verder stelt zij vast dat de verzekeringspremie voor arbeidsongevallen sterk
is toegenomen waarover zij nog graag duidelijkheid verkreeg en pleit voor een heraanbesteding
van de verzekeringspolissen. Hoewel er een nijpend tekort is aan personeel wordt het krediet voor
de overuren sterk ingekrompen, terwijl het raadslid van oordeel is dat niet aan de prestaties voor
veiligheid mag geraakt worden. Zij vreest dan ook een negatief effect. Het raadslid wijst op de
sterke kostenstijging voor energie-uitgaven en informeert naar de duurtijd van het contract dat
door IGEAN onderhandeld werd. Het raadslid stelt vast dat er weliswaar een krediet is voorzien
voor drugsbestrijding maar vindt nergens initiatieven voor drugspreventie. Een ander belangrijk
punt blijft het gebrek aan een afdoende oplossing voor de milieudelicten waarbij controles en
handhaving bij de talrijke bedrijven in de zone (ong. 800) onbestaande blijven. Het raadslid
herhaalt de vraag naar meer expertise binnen de eigen zone en vindt de huidige situatie een
verkeerd signaal naar de bedrijven toe.
De korpschef antwoordt dat er wel degelijk gewerkt wordt met een beleidsnota, nl. het zonaal
veiligheidsplan. Alleen behoort dat document tot de bevoegdheid van de zonale veiligheidsraad
en gaat de vergelijking met de gemeente in dit geval niet op. Dit is reeds meermaals geantwoord
op de terugkerende vraag van het raadslid. Wat de premie voor arbeidsongevallen betreft, merkt
de korpschef op dat er binnen de zone weinig arbeidsongevallen zijn. Als er zich dan binnen één
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jaar toch een stijging voordoet, heeft dit onmiddellijk een grote impact op de verzekeringspremie.
Ethias is nochtans van oordeel dat HEKLA op dit vlak een voorbeeld is en heeft recent nog een
gunstiger voorstel geformuleerd. Op het vlak van personeel maakt de korpschef zich sterk dat de
tekorten in 2009 zullen weggewerkt zijn waardoor er minder behoefte zal zijn aan overuren. De
daling van het aantal overuren moet veeleer als een normalisatie beschouwd worden van de
situatie voor 2008 omdat dit jaar veel inzet vroeg omwille van de verhuis, het hoge absenteïsme
en de openHEKLAdagen. Het krediet voor drugsbestrijding is specifiek voor nazorg bedoeld en
heeft betrekking op de samenwerking met De Sleutel. De preventieve werking is opgenomen
binnen de reguliere werking. De voorzitter voegt er aan toe dat het contract met IGEAN voor de
nutsvoorzieningen voor drie jaar is afgesloten.
Raadslid Bart Breugelmans komt ter zitting.
Raadslid Joost Fillet drukt zijn bezorgdheid uit over de globale stijging van het kostenplaatje van
de lokale politie en bijgevolg van de bijdragen van de gemeenten. De enorme stijging van de
energie-uitgaven moet ook de politie doen nadenken over een zelfvoorziening aan groene
stroom. Het politiecollege heeft gediscussieerd over de al dan niet vervanging van CALogmedewerkers waarnaar het raadslid informeert. De voorzitter antwoord dat beslist werd om slechts
drie van de vier vacante functies terug in te vullen.
Raadslid Dave Van den Bergh vraagt ook aandacht voor de personeelsuitgaven. Op de inzet van
het operationele kader kan uiteraard niet bespaard worden maar allicht kan er wel zuiniger
omgesprongen worden met het CALog-personeel. De voorzitter begrijpt de bekommernis van het
raadslid en antwoordt dat het politiecollege er mee zal over waken en met deze bekommernis zal
rekening houden bij de beoordeling van CALog-vacatures.
Raadslid Diederik Vandendriessche meent dan weer dat HEKLA de indruk wekt van een logge
intercommunale te zijn waarvan de gemeentelijke toelage stijgt terwijl de dienstverlening daalt.
Het raadslid verwijst vooral naar de afvaardiging van de politiezone in de gemeentelijke
verkeerscellen. Ook raadslid Ann Cuykens deelt deze bezorgdheid. Sommige dossiers waarvoor de
inbreng van de politie vereist is, blijven hangen hetgeen moeilijk te rijmen valt met de steeds
stijgende gemeentelijke toelagen. De politie zou een inspanning moeten leveren om deze situatie
terug te optimaliseren.
De korpschef licht toe dat de voorziene personeelskost nog steeds past binnen het voorziene
meerjarenplan. De korpschef kondigt ook aan dat de verwachtingen van de gemeenten t.a.v. de
politiezone terug zal bekeken worden en dat er terug een normalisatie komt van de gebruikelijke
dienstverlening. Er zal voor gezorgd worden dat er terug een ondersteuning komt; mogelijk kan
de postoverste hierin een belangrijke rol spelen. De korpschef vraagt uitdrukkelijk alle problemen
te melden. De verkeersdienst kent op korte termijn echter de mobiliteit van een aantal
medewerkers zodat het niet altijd evident zal zijn om de verwachtingen t.a.v. deze dienst
onmiddellijk in te lossen.
Raadslid Kris Wils meent dat de begrotingswijziging een dubbel probleem oplevert: enerzijds is er
nooit geen volledige bezetting geweest waardoor men door die onderbezetting een vermindering
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van de gemeentelijke bijdragen zou verwachten. Dat creëert dan weer een probleem van minder
dienstverlening terwijl de globale personeelskost voor de politie blijft toenemen.
De korpschef heeft alle begrip voor die bedenking maar benadrukt dat de stijging van de
personeelskost vooral te wijten is aan de indexverhogingen, een toename van de
eindejaarstoelage en de stijging van het vakantiegeld.
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 43 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen
van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezone;
Gelet op de begroting 2008 zoals goedgekeurd door de politieraad van 22 november 2007;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met 20 stemmen vóór (83,10 %) en 2 onthoudingen (9,40 %):
Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2008 van de politiezone Hekla, sluitend op volgende
totalen, goed te keuren:
Gewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1:

0 EUR

Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren:

42 800 EUR

Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1:

42 800 EUR

Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:

0 EUR

Wijziging uitgaven vorige dienstjaren:

0 EUR

Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1:

0 EUR

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

10 827 678 EUR
+257 715 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

11 085 393 EUR

Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1:

10 777 678 EUR

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

+ 300 515 EUR
11 078 193 EUR
50 000 EUR
0 EUR
50 000 EUR
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Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008 na BW nr. 1:

0 EUR

Buitengewone dienst:
Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:

208 700 EUR
-0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

208 700 EUR

Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1:

258 700 EUR

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

-0 EUR
258 700 EUR
50 000 EUR

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

0 EUR
50 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008 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.

4. FINANCIËN: BEGROTING DIENSTJAAR 2009 – 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 bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met 20 stemmen vóór (83,10 %) en 2 onthoudingen (9,40 %):
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Artikel 1
De begroting dienstjaar 2009 van de politiezone Hekla, sluitend op volgende totalen, goed te
keuren:

Gewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:

0 EUR

Uitgaven vorige dienstjaren:

0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar:

11 427 870 EUR

Uitgaven eigen dienstjaar:

11 427 870 EUR

Uitgaven overboekingen:

0 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009:

0 EUR

Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:

0 EUR

Uitgaven vorige dienstjaren:

0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar:

155 000 EUR

Uitgaven eigen dienstjaar:

155 000 EUR

Ontvangsten overboekingen:

0 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009:

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.

5. PERSONEEL:

FUNCTIE

VAN

EEN

HOOFDINSPECTEUR

-

RECHERCHEUR

-

VACANTVERKLARING
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten (Mammoetbesluit);in het bijzonder de artikelen VI.II.8 tot VI.II.71;
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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 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 er personeelsverschuivingen zich voordoen bij recherche en
slachtofferbejegening;
Overwegende dat houders van het vereiste brevet, die geschikt worden bevonden, voorrang
genieten;
Overwegende dat personeelsleden die niet beschikken over het vereiste brevet, ook mogen
solliciteren;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het
korps en de basispolitiezorg te verzekeren;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers die het korps verlaten, zo snel
mogelijk te vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van een hoofdinspecteur-rechercheur wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de volgende mobiliteitscyclus.
Artikel 3
Deze vacatures worden meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 4
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De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 5
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.

6. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN HOOFDINSPECTEUR - SLACHTOFFERBEJEGENING 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 ministeriële omzendbrief GPI 19 van 6 mei 2002 betreffende de functie,
bevoegdheden en opdrachten van de politieassistenten;
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 er personeelsverschuivingen zich voordoen bij recherche, slachtofferbejegening;
Overwegende dat de kandidaat personeelsleden over het vereiste brevet van politieassistent
dienen te beschikken;
Overwegende dat de korpschef deze invulling van het organigram noodzakelijk acht om de goede
werking van het korps en de basispolitiezorg te verzekeren;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van een hoofdinspecteur- slachtofferbejegening wordt vacant verklaard.
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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.

7. 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 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 er personeelsverschuivingen zich voordoen bij de dienst interventie zonale
permanentie en bij de dienst verkeer;
Overwegende de pensionering inspecteurs en mobiliteit;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het
korps te verzekeren;
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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 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.
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8. 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 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 er personeelsverschuivingen zich voordoen bij de dienst recherche,
Overwegende dat houders van het vereiste brevet, die geschikt worden bevonden, voorrang
genieten;
Overwegende dat personeelsleden die niet beschikken over het vereiste brevet, ook mogen
solliciteren;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het
korps en de basispolitiezorg te verzekeren;
Overwegende dat het politiecollege voorstelt om medewerkers die het korps verlaten, zo snel
mogelijk te vervangen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van een 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.
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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.

9. OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP

VAN EEN

POLITIE VOERTUIG - GOEDKEURING

RAMING EN LASTENBOEK 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 dat voor de levering van anonieme- en politievoertuigen 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 001 geldig tot 31 december 2008;
Overwegende dat ten behoeve van de dienst lokaal onthaal en wijkwerking Aartselaar, het
noodzakelijk is over te gaan tot aankoop van een voertuig met mogelijkheid tot gecombineerd
vervoer van personen en materiaal;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer
330/743-52 buitengewone dienst van de begroting 2008, waarop nog 46.272,64 EUR beschikbaar
is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van een politievoertuig type break voor de dienst lokaal onthaal en
wijkwerking Aartselaar , wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
Gebruik te maken van de open driejarige overeenkomst afgesloten door de federale politie op
grond van het bestek met nr. DMA 2006 R3 001 perceel 21A, geldig tot 31/12/2008, betreffende
de levering van anonieme en politievoertuigen ten voordele van de federale politie en lokale
politiezones.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave

geraamd op € 23.000 (inclusief btw) aan te rekenen

op

artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2008 waarop nog
46.272,64 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.

10. OVERHEIDSOPDRACHTEN: LEVERING VAN EEN ZELFOPRICHTENDE SNELINZETTENT VOOR
DIVERSE TOEPASSINGEN - 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 de hulpdiensten, het noodzakelijk is dat zij kunnen beschikken
over een snelinzettent te gebruiken bij interventies met o.a. gevaarlijke stoffen, reddingsoperaties,
grootschalige tussenkomsten, ongevallen en andere calamiteiten;
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op 7000 EUR (btwin);
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.
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Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33002/74451 van
de buitengewone dienst van de begroting 2008, waarop 25.000 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek voor de opdracht tot leveren van één zelfoprichtende snelinzettent, wordt
goedgekeurd;
Artikel 2
De opdracht geraamd op 7000 EUR , wordt gegund na toepassing van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mits prijsvraag bij minstens drie leveranciers;
Artikel 3
De uitgaven aan te rekenen op artikel 33002/744-51 van de buitengewone dienst van de
begroting 2008, waarop 25.000 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.

11. OVERHEIDSOPDRACHTEN:

AANKOOP

130

UITSCHUIFBARE

WAPENSTOKKEN

EN

130 WAPENHOUDERS - GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK 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 het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten
Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene inspectie van de
federale politie en van de lokale poltie;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
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Overwegende dat volgens artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 de individuele
bewapening onder meer rechte uitschuifbare slagwapens omvat;
Overwegende dat ten behoeve van het personeel van de politiezone Hekla , het nodig is over te
gaan tot de aankoop van uitschuifbare wapenstokken en wapenhouders in vervanging van de
thans in gebruik zijnde verouderde wapenstokken;
Overwegende dat voor de levering van deze goederen gebruik kan gemaakt worden van de
overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten op grond van het bestek met Nr DMA 2006
R3 080 van 15 mei 2006, geldig tot mei 2011, en er aldus voldaan wordt aan de wet op de
overheidsopdrachten;
Overwegende dat de levering van de wapenstokken en wapenhouders geraamd wordt op 9.500
EUR inclusief BTW;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/744-51
buitengewone dienst van de begroting 2008, waarop 37.611,37 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot aankoop van 130 uitschuifbare wapenstokken en 130 wapenhouders

wordt

goedgekeurd.
Artikel 2
De gunning gebeurt door gebruik te maken van de open meerjarige raamovereenkomst die de
Federale Politie heeft afgesloten onder bestek met Nr DMA 2006 R3 080 van 15 mei 2006, geldig
tot mei 2011.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op 9.500,00 EUR (inclusief btw)

aan te rekenen op

artikelnummer 330/744-51 buitengewone dienst van de begroting 2008.
Artikel 4
Dit besluit 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
verzenden aan de provinciegouverneur.

12. 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;
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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 PZ Hekla , het noodzakelijk is dat het dagelijks en
periodiek onderhoud van het hoofdcommissariaat, gelegen te Edegem, Prins Boudewijnlaan 43a
door een gespecialiseerde firma uitgevoerd wordt;
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op 90.000 EUR (btwin);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/125-06 van
de gewone dienst van de begroting 2009;
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 geraamd op 90.000 EUR (btwin) wordt gegund na toepassing van de procedure
algemene offerteaanvraag.
Artikel 3
De uitgaven aan te rekenen op artikel 330/125-06 van de gewone dienst van de begroting 2009.
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.

GEHEIME ZITTING:
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Er werden 2 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.
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Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.50 uur.
Tom Wustenberghs

Stanny Tuyteleers

secretaris

burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 3 maart 2009

Tom Wustenberghs

Stanny Tuyteleers

secretaris

burgemeester-voorzitter
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