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De voorzitter opent de vergadering om 20u03 en verwelkomt de aanwezigen.

OPENBARE ZITTING:

1. POLITIERAAD: VERSLAG VAN 19 FEBRUARI 2009 - GOEDKEURING
Het verslag van de politieraad van 19 februari 2009 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN CONSULENT(E), DIENST ICT (CALog, NIVEAU B) VACANTVERKLARING

Huidige consulent heeft geopteerd om in Heist op den Berg te gaan werken en verlaat bijgevolg
de zone. In de gemeente Lint liep een gelijkaardige procedure waar de politie graag mee
kandidaten uit geput had. De procedure leverde geen geschikte kandidaten op zodat de politie
zelf een selectieprocedure zal organiseren.
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 hoofdstuk III
titel 1;
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 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 30 maart 2001 tot regeling
van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 bis 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 interne verschuivingen;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15quater, houdende verduidelijkingen inzake
toepassing van de de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002,08 mei 2002, 15 maart 2007,
28 februari 2008 en 19 februari 2009, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het
organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Gelet op het feit dat de huidige ICT-Calog niveau B, per 1 mei 2009 vrijwillig ontslag heeft
genomen;
Overwegende het advies van de korpschef dat deze invulling noodzakelijk is om aan de
opgelegde minimale personeelsbehoeften te voldoen;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
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Artikel 1
Een functie van consulent(e) (CALOG, niveau B, dienst ICT) 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.

3. PERSONEEL:

FUNCTIE

VAN

MAATSCHAPPELIJK

ASSISTENT,

DIENST

SLACHTOFFERBEJEGENING (CALog, NIVEAU B) –VACANTVERKLARING.
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 hoofdstuk III
titel 1;
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 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;
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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 30 maart 2001 tot regeling
van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 bis 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 interne verschuivingen;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15quater, houdende verduidelijkingen inzake
toepassing van de de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002,08 mei 2002, 15 maart 2007,
28 februari 2008 en 19 februari 2009, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het
organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Gelet op het raadsbesluit van 20 november 2008, houdende de vacantverklaring van één
politieassistent;
Overwegende dat de vacature werd meegedeeld aan de Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer en
dat de vacature werd opgenomen in de derde mobiliteitsoproep 2008 en in de eerste
mobiliteitsoproep 2009

tot kandidaatstelling;

Overwegende dat er geen kandidaturen zijn binnengekomen via de beide mobiliteitsoproepen,
heeft de politiezone de vacature extern opengesteld voor maatschappelijk assistent, CALog niveau
B;
Overwegende dat de korpschef deze invulling van het organigram noodzakelijk acht om de goede
werking van het korps en de basispolitiezorg te verzekeren;
Overwegende dat er geen interne kandidaten zijn voor onze politiezone en de aanvulling
noodzakelijk is voor de continuïteit van de dienst slachtofferbejegening te verzekeren gaan wij
over tot externe werving van een CALog niveau B, maatschappelijk assistent;
Overwegende dat de kandidaat personeelsleden over het vereiste diploma van maatschappelijk
assistent 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 maatschappelijk assistent (CALog niveau B) wordt vacant verklaard
overeenkomstig de aanwervingsvoorwaarden vermeld als bijlage bij dit besluit..
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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.

4. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN INSPECTEUR - VACANTVERKLARING

De korpschef licht toe dat de vacantverklaring het gevolg is van het ontslag wegens medische
ongeschiktheid van betrokkene (zie ook geheime zitting).
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten (Mammoetbesluit);in het bijzonder de artikelen VI.II.8 tot VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van
de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus,
ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002,08 mei 2002, 15 maart 2007,
28 februari 2008 en 19 februari 2009, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het
organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende de pensionering van een inspecteur wegens lichamelijke ongeschiktheid;
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;
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BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één inspecteur 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.

5. OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP VAN TWEE POLITIE VOERTUIGEN - GOEDKEURING
RAMING EN LASTENBOEK - VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

De korpschef legt uit dat deze aankoop voorzien was in het budget en dat dit dossier de
uitvoering van het voorziene budget betreft.
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 2009 R3 875 – percelen 41 en 49 geldig tot 31 december 2011;
6

Overwegende dat ten behoeve van de dienst interventie, het noodzakelijk is over te gaan tot
aankoop van twee voertuigen 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 2009, waarop nog € 75.000 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van een politievoertuig type combi en een politievoertuig type
monovolume voor de dienst interventie , wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken van de open driejarige overeenkomst afgesloten door de federale politie op
grond van het bestek met nr. DMA 2009 R3 875 – perceel 41 en 49 ,geldig

tot 31/12/2011,

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 € 74.920,00(inclusief btw) aan te rekenen op

artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2009.
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, verzonden aan de provinciegouverneur.

GEHEIME ZITTING:
Er werden 9 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.

6. VRAGENRONDE
Raadslid Luc Eeckhout meldt een aanzienlijk probleem van wildparkeren op de berm. Dit
fenomeen wordt kennelijk gedoogd en breidt steeds verder uit. Het probleem is vooral sterk in de
buurt van cafés. Het raadslid informeert of daar tegen opgetreden kan worden? De korpschef stelt
7

enigszins verbaasd te zijn over de vraag omdat dit probleem nog niet gemeld was in tegenstelling
tot een aantal andere fenomenen. Ook in het meest recente college waren er nog vragen over de
toename van het verbaliseren in Aartselaar uitgerekend voor foutief parkeren. De andere vragen
die de korpschef ontving gingen over:
- een technische vraag over geluid veroorzaakt door vrachtwagens en de controle daarop door de
politie: de korpschef antwoordt dat de voertuigen weliswaar technisch worden gecontroleerd maar
daarop heeft de politie weinig vat;
- er wordt tevens gemeld dat er overlast wordt veroorzaakt door motorfietsen aan bepaalde
uitgaansgelegenheden in Aartselaar; de korpschef legt uit dat het vaak punctuele fenomenen zijn
die moeilijk beheersbaar zijn;
- tenslotte ging een vraag over hangjongeren in Aartselaar; de korpschef bevestigt dat deze groep
al veel problemen hebben veroorzaakt, o.a. op het vlak van nachtlawaai en vandalisme. Het
probleem is zeker bekend en er wordt gericht op gewerkt.
Raadslid Marleen Van den Eynde vraagt of het probleem met de komende vakantieperiode nog
zal toenemen, of de politie een specifieke aanpak voorstaat en of deze jongeren ook bestraft
worden. De korpschef zegt dat de lokale post deze fenomenen strikt opvolgt en dat de
interventieploegen wekelijks gebriefd worden zodat er op specifieke probleemsituaties kan
gepatrouilleerd worden. De laatste week van juni is een typische piekperiode maar het probleem
is inderdaad typisch voor de zomerperiode. Er bestaat alleszins een gerichte opvolging en er
worden ook aanvullende acties opgezet. De korpschef kan ter zitting geen gerichte informatie
geven over het vervolgingsbeleid maar benadrukt dat de politie veeleer preventief tracht te
werken vaak ook in overleg met de ouders van de betrokkenen. De voorzitter vult aan dat voor
wat betreft Kontich er inderdaad al dossiers zijn van alternatieve strafmaatregelen. Hiervoor werkt
IGEAN samen met de vzw Elegast die zoekt naar alternatieve straffen die een link hebben met het
vergrijp.
Raadslid Diederik Vandendriessche informeert naar de resultaten van de enquête die de
raadsleden enkele maanden geleden invulde. De korpschef antwoordt dat de input werd gebruikt
binnen de zonale veiligheidsraad om de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan mee te
bepalen.
Raadslid Anita Muys vraagt of er nog patrouilles worden uitgevoerd in het gebied van de
Edegemse bergen. De korpschef bevestigt dat er nog regelmatig wordt gewerkt met
paardenpatrouilles, maar uiteindelijk levert het weinig fenomenen op.
Raadslid Marleen Van den Eynde informeert naar het afspringen van de verhuur van de Romeosite en de toekomstige plannen met deze site. De voorzitter zegt dat dit momenteel nog ter
studie ligt. De korpschef voegt er aan toe dat aan IGEAN de opdracht werd gegeven om de
haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken. Op het terrein rusten echter een aantal
beperkingen die het dossier er niet eenvoudig op maken. Dit wordt alleszins vervolgd.
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7. VARIA
De voorzitter vraagt hem een ledenlijst van de politieraad toe te sturen.

Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.44 uur.

Tom Wustenberghs

Luc Blommaerts

secretaris

burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem 24 julii 2009

Tom Wustenberghs

Luc Blommaerts

secretaris

burgemeester-voorzitter
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