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OPENBARE ZITTING:

1. POLITIERAAD: ONTSLAG VAN TWEE RAADSLEDEN - EEDAFLEGGING OPVOLGERS
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.

Mevrouw Nicole Muyshondt, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 14 januari 2009
ter kennis gebracht dat zij afstand doet van haar mandaat.
De heer Kris Wils, verkozen als lid van de politieraad, heeft per mail van 21 januari 2009 ter kennis
gebracht dat hij afstand doet van zijn mandaat.
De politieraad NEEMT AKTE van de afstand van het mandaat van mevrouw Nicole Muyshondt.
De gemeenteraad van Lint heeft op 3 januari 2007 bij de verkiezing van de leden van de
politieraad de heer Walter Verhoeven, geboren op 19 september 1959, wonende te 2547 Lint, aan
de Felix Timmermanslaan 9, verkozen als eerste opvolger van ontslagnemend raadslid Nicole
Muyshondt.
De gemeenteraad van Aartselaar heeft op 2 januari 2007 bij de verkiezing van de leden van de
politieraad mevrouw Lea Den Abt, geboren op 14 mei 1956, wonende te 2630 Aartselaar, aan de
Lindelei 115, verkozen als eerste opvolger van ontslagnemend raadslid Kris Wils.
Bij brief van 21 januari 2009 werden de heer Walter Verhoeven en mevrouw Lea Den Abt
uitgenodigd om de eed af te leggen als nieuwe raadsleden van de politieraad.
De politieraad BESLUIT de verkozen opvolgers onmiddellijk tot de vergadering toe te laten.
De raadsleden worden 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".
De raadsleden leggen de voorgeschreven eed af, waarvan door de voorzitter akte wordt genomen
en waarna de heer Walter Verhoeven en mevrouw Lea Den Abt als raadsleden worden
geïnstalleerd.
Tenslotte wordt de rangorde van de raadsleden als volgt VASTGESTELD:
Volgnr.

Naam & voornaam

Geb.datum

raadsleden

Datum eerste

Aantal

mandaat

bekomen
stemmen

1.

Joost Fillet (K)

7 februari 1964

1 februari 2007

21

2.

Jos Bergmans (E)

3 juni 1947

1 februari 2007

20

3.

Anthony Spiessens (E)

8 september 1977

1 februari 2007

20

4.

Luc Eeckhout (A)

22 december 1957

1 april 2001

18
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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

11.

Wouter Daelemans (K)

9 augustus 1979

1 februari 2007

14

12.

Ann Cuyckens (A)

30 maart 1975

1 april 2001

12

13.

Lutgarde Van Loon (L)

13 september 1952

1 februari 2007

6

14.

Dave Van den Bergh (H)

28 december 1963

1 februari 2007

6

15.

Diederik Vandendriessche (H) 19 september 1975

1 februari 2007

6

16.

Maria Vansweevelt (K)

19 januari 1942

26 juni 2008

17.

Guy Van Sande (E)

9 mei 1963

20 november 2008

18.

Walter Verhoeven (L)

19 september 1959

19 februari 2009

19.

Lea Den Abt (A)

14 mei 1956

19 februari 2009

2. POLITIERAAD: VERSLAG VAN 20 november 2008 - GOEDKEURING
Het verslag van de politieraad van 20 november 2008 wordt goedgekeurd.

3. PERSONEEL: BEPALING VAN DE KLASSE NIVEAU A , ADVISEUR-DIENSTHOOFD PERSONEEL
EN MIDDELEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN VOORZIEN IN DE OMZENDBRIEF GPI60
(adviseur-diensthoofd P&M klasse 1)

Raadslid Marleen Van den Eynde informeert naar de criteria op basis waarvan de weging is
uitgevoerd. De korpschef geeft de technische toelichting en verwijst ondermeer naar de door het
sociaal secretariaat GPI uitgewerkte vragenlijsten.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
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 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30
maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
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Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 60, betreffende de weging van de functies van het
niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;
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 het advies van de wegingscommissie van de federale politie van 24 december 2008,
houdende het voorstel tot klasse 1
Overwegende het overleg ter zake in het basisoverlegcomité van 27 november 2008 houdende de
goedkeuring van het voorstel van de wegingscommissie;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functieweging van niveau A, zijnde de functie van adviseur-diensthoofd personeel en middelen
te bepalen op klasse 1 met ingang van 1 januari 2007 :
Weddeschaal A11 : minimum € 21.880,00 - maximum € 33.895,00
Artikel 2
Deze beslissing ter kennisgeving te bezorgen aan:
-

de bijzondere rekenplichtige van de zone;

-

het SSGPI, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel;

-

de betrokkene.

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.

4. PERSONEEL:

WIJZIGING

PERSONEELSFORMATIE,

ORGANOGRAM

EN

FUNCTIEBESCHRIJVINGEN - GOEDKEURING
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;
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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;
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 het ministerieel besluit 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau
A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;
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 de omzendbrief GPI 60 van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het
niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;
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 en 27 november 2008 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);
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Overwegende dat het voorstel bijdraagt tot een betere werking en inzetbaarheid van de
medewerkers;
Overwegende dat de weging van niveau A categorie 2 als goed werd geadviseerd door DGS/DSP
als vervanger van de commissaris coördinator Personeel & Middelen;
Overwegende dat de weging van niveau A categorie 2 goed gekeurd werd door de syndicale
vakorganisatie; als vervanger van de commissaris coördinator Personeel & Middelen;
Overwegende dat de weging van niveau A categorie 1 als goed werd geadviseerd door DGS/DSP
in het kader van het organogram als formatie van het Calogpersoneel;
Overwegende dat de weging van niveau A categorie 1 goed gekeurd werd door de syndicale
vakorganisatie; in het kader van het organogram als formatie van het Calogpersoneel;
Op voorstel van het politiecollege:
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
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
(enkel wijzigingen)

Totaal
(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

6

NIVEAU B (Middenkader)
Bijzondere diensten:
Algemeen secretariaat/Balie/Detacheringen:
APO officier
-Slachtofferbejegening
- Communicatie Procesbegeleider
- Verkeer
- Recherche
Operaties:
- Ops/Fed Taken
-Interventie/zonale permanentie
-Wijkwerking/lokaal politie onthaal

HINP 3 (1)
HINP (2)
HINP (1)
HINP (1)
HINP (3)
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 2009 wordt de personeelsformatie van het administratief en logistiek personeel
van de politiezone HEKLA vastgesteld als volgt:

CALOG PERSONEEL
Huidig kader

Nieuw kader
(enkel wijzigingen)

NIVEAU A
Klasse A2 loonschaal A21-A23
Adviseur- Coördinator Personeel & Middelen
Overgangsbepaling
Klasse A1 loonschaal A 11-A13
Adviseur- diensthoofd PERS/LOG/ICT
NIVEAU B
Secretaris/-esse korpschef

1
1

1

1

1

Totaal
(voor wijziging)

1

1

1

1
1
1

3

Coördinatie (P&M) 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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KORPSCHEF HCP

NIVEAU C
Coördinatie (P&M) 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.
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Korpssecretaris calog B

PERSONEEL EN
MIDDELEN

BIJZONDERE DIENSTEN

OPERATIES

Uitdovend CP
Calog A (kl A2)

CP

CP

PERSONEEL

ALG SECR. / BALIE / DET

OPS /FED TAKEN

Uitdovend Calog A (kl
A1) + Calog B1 + C3

LOGISTIEK

CALOG B1 +C1 +D 1

ICT

CALOG B1 +C1

APO HINP 1

HINP 1

CALOG B 1

CALOG B 1

CALOG C 9,5 + C 1/2 (*)

SLACHTOFFERBEJEGENING

INTERV / ZONALE
PERMANENTIE

CP 1

HINP Politieassistent 2

HINP 14

CALOG B 1 M.A.

INP + Det INP CIC 47

COMMUNICATIE

WW / LOKAAL
POLITIEONTHAAL

Uitdovend CP CALOG B 1

CP 1

HINP Projectbegeleider 1

HOVE

VERKEER

HINP 1

CP 1

HINP 1

INP 5

EDEGEM

INP 8

HINP 1

CALOG B 2 (*)

INP 9

RECHERCHE

KONTICHWAARLOOS

CP

HINP 1

HINP 3

INP 8

INP 6

CALOG C 1

9

ORGANOGRAM

LINT

HINP 1

INP 5

AARTSELAAR

HINP 1

INP 7
CALOG C
1/2

(*) verkeersveiligheidsfonds
5. PERSONEEL: FUNCTIE VAN ADVISEUR-DIENSTHOOFD, DIENST PERSONEEL EN MIDDELEN
(CALog, NIVEAU A) -VACANTVERKLARING

Raadslid Luc Eeckhout informeert of er ook gewerkt wordt met een werfreserve, waarop de
korpschef ontkennend antwoordt omdat de aanwervingen verlopen volgens de regels van de
mobiliteit. Het aanleggen van een werfreserve is immers aan zeer strikte regels onderworpen.
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 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 (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 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;
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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 ministeriële omzendbrief GPI 60 van 5 juni 2007

betreffende de weging van de

functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;
Gelet op de politieraadsbesluiten van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 08 mei 2002,
15 maart 2007 en 28 februari 2008, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het
organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om aan de
opgelegde minimale personeelsbehoeften te voldoen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van adviseur-diensthoofd (CALOG, niveau A, dienst Personeel en Middelen) vacant te
verklaren overeenkomstig de aanwervingsvoorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Deze vacature mee te delen aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de volgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
Bij gebreke aan kandidaten via de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer in eigen
beheer de selectie te organiseren volgens de voorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit.
Artikel 5
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 6
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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6. PERSONEEL: FUNCTIE VAN ASSISTENT(E), DIENST

ALGEMEEN SECRETARIAAT & BALIE

(ASB) (CALog, NIVEAU C) VACANTVERKLARING VOLTIJDS
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 er één vacante plaats is wegens pensionering van een Calog personeelslid;
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
Een functie van Voltijdse assistent(e) (CALOG, niveau C dienst ASB in vastverband vacant te
verklaren.
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.

7. PERSONEEL: FUNCTIE VAN VIJF INSPECTEURS - VACANTVERKLARING
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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 vijf plaatsen vacant zijn door pensionering en mobiliteitswijzigingen;
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 vijf 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
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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.

8. OVERHEIDSOPDRACHTEN: OVERNAME SERVER DOOR FEDERALE POLITIE
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 28 februari 2008.
Gelet op het besluit van het politiecollege van 14 maart 2008;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 12 december 2008;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 10 oktober 2007;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 7 januari 2008;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 29 februari 2008;
Gelet dat voor de aankoop van deze servers gebruik werd gemaakt van een meerjarige
overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten met de firma S.A. Econocom Products &
Solutions Belux, Clos du Parnasse 30a te 1050 Brussel en dit ten voordele van de federale politie
en de lokale politiezones op grond van het bestek gekend onder het nummer DMA 6 R3 065;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 2 december 2008;
Gelet op de hoogdringendheid opgelegd door de nota DST13242;
Overwegende dat de Federale Politie inmiddels enkele beleidsopties heeft gewijzigd waardoor één
server overbodig is geworden nog voor de ingebruikname ervan;
Overwegende dat deze server inmiddels al aangekocht en geleverd was, doet de Federale Politie
thans het voorstel om de overbodige server over te nemen en de integrale aankoopsom terug te
storten via het verkeersveiligheidfonds;
Overwegende dat deze procedure voor overname werd bepaald in nota DST13242;
Overwegende dat voor de formele overname goedkeuring van het politiecollege en de politieraad
is vereist;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
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Artikel 1
De beslissing van het politiecollege van 12 december 2008 inzake overname van deze server door
de Federale Politie voor een bedrag van 8.075,00 EUR te bekrachtigen.
Artikel 2
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.

9. PATRIMONIUM: HOOFDCOMMISSARIAAT PRINS BOUDEWIJNLAAN 43A (AUTHENTIEKE
AKTE) – GOEDKEURING
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op artikel 33;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op artikel 232;
Gelet op het besluit van de politieraad van 9 maart 2006 houdende kennisname van de
behoeftenanalyse met betrekking tot een centraal politiegebouw;
Gelet op het besluit van de politieraad van 29 juni 2006 houdende principiële goedkeuring van de
oprichting van een centraal politiegebouw;
Gelet op het besluit van de politieraad van 14 december 2006 houdende goedkeuring van de
onderhandse erfpachtovereenkomst;
Gelet op het ontwerp van de authentieke erfpachtovereenkomst;
Overwegende dat de politieraad - na het bestuderen van de behoeften voor een centraal
politiegebouw - op 29 juni 2006 zijn principiële goedkeuring heeft verleend om op de percelen
aan de Prins Boudewijnlaan 43A te Edgem een centraal politiegebouw op te richten;
Overwegende dat in het besluit van 29 juni 2006 het politiecollege belast werd met de verdere
uitwerking van de concrete plannen, de aanvraag van de vergunningen, de aanstelling van een
notaris en de opmaak van een erfpachtovereenkomst;
Overwegende dat op 14 december 2006 zijn goedkeuring hechtte aan de erfpachtovereenkomst
tussen de

N.V.

Cofinimmo en de politiezone HEKLA waarbij aan de

N.V.

Cofinimmo de opdracht

werd gegeven een nieuw politiegebouw op te richten, dat nadien in erfpacht zou gegeven worden
aan de politiezone HEKLA;
Overwegende dat het gebouw ondertussen opgericht is en in gebruik is genomen door de
politiediensten;
Overwegende dat

N.V.

Cofinimmo thans verzoekt om de authentieke akte te verlijden die het

erfpachtrecht regelt tussen haarzelf en de politiezone;
Overwegende dat de oorspronkelijke overeenkomst werd aangepast aan de huidige situatie, d.w.z.
aan het feit dat het gebouw inmiddels voltooid werd en in gebruik genomen is;
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Overwegende dat aan de aard en de inhoud van de wederzijdse verbintenissen niets gewijzigd
werd ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst;
Overwegende dat het evenwel aangewezen is dat de politieraad kennis neemt van de gewijzigde
tekst en de nieuwe overeenkomst eveneens goedkeurt;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De erfpachtovereenkomst, opgemaakt tussen de politiezone HEKLA en de

N.V.

Cofinimmo

(waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1200 Brussel, aan de Woluwelaan 58), met
betrekking tot het hoofdcommissariaat van de politiezone aan de Prins Boudewijnlaan 43A te 2650
Edegem wordt goedgekeurd.
De overeenkomst wordt gesloten voor een termijn van 27 jaren en voorziet - naast een jaarlijkse
vergoeding van 543.231,04 EUR - in een koopoptie voor een bedrag van 217.241,00 EUR.
Artikel 2
Het politiecollege wordt belast met de uitvoering van dit besluit, in het bijzonder met de
ondertekening van de erfpachtovereenkomst.
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Artikel 3
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.

GEHEIME ZITTING:
Er werden 9 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 20.50 uur.

Tom Wustenberghs

Stanny Tuyteleers

secretaris

burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem 19 februari 2009

Tom Wustenberghs

Stanny Tuyteleers

secretaris

burgemeester-voorzitter
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