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De voorzitter opent de vergadering om 20u08 en verwelkomt de aanwezigen.

OPENBARE ZITTING:

1. POLITIERAAD: VERSLAG VAN 25 JUNI 2009 - GOEDKEURING
Het verslag van de politieraad van 25 juni 2009 wordt goedgekeurd.

2. PATRIMONIUM: SITE DUFFELSESTEENWEG 165, 2550 KONTICH (HUUROVEREENKOMST) –
GOEDKEURING.

Raadslid Anthony Spiessens vindt het vreemd dat er in heel Edegem geen lokaal zou te vinden zijn
waar de arbeidsgeneeskundige dienst zou ondergebracht kunnen worden.

Hij wordt daarin

bijgetreden door raadslid Marleen Van den Eynde, die opmerkt dat de oppervlakte niet vermeld is
in de overeenkomst en dat het een belachelijke prijs is waar tegen de ruimte wordt verhuurd. Het
raadslid

is

van

oordeel

gecommercialiseerd worden.

dat

dit

gebouw

volgens

de

geldende

marktwaarde

moet

Ook raadslid Joost Fillet meent dat het valoriseren van het

patrimonium een actiepunt is voor het politiecollege, terwijl raadslid Karel Van Elshocht hoopt dat
het hier gehanteerde tarief geen precedent vormt voor eventuele verdere verhuringen.
De korpschef legt uit dat het hier geen exclusieve Edegemse dienst is maar dat de
arbeidsgeneeskundige dienst voor vele besturen uit de regio werkt. De secretaris verduidelijkt de
totstandkoming van dit voorstel en benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat.
Burgemeester Koen Snyders antwoordt dat verschillende pistes werden onderzocht maar dat geen
geschikte oplossing werd gevonden in Edegem. Dit voorstel aangrijpen om commerciële tarieven
gaan aan te rekenen aan een dienst waar meerdere besturen van gebruik maken, beschouwt hij als
nonsens. We hebben nood aan een tijdelijke en pragmatische oplossing. Raadslid Jos Bergmans
voegt er aan toe dat het hier een regeling tussen besturen betreft waarmee al tijdelijk de leegstand
van het gebouw kan opgelost worden.

Op zich is dit geen verkeerd voorstel en er kan

ondertussen gewerkt worden aan meer structurele oplossingen voor de site.
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 het politiecollege van 18 september houdende principiële goedkeuring
van de huurovereenkomst;
Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst;
Overwegende dat de politiezone HEKLA eigenaar is van de gebouwen aan de Duffelsesteenweg
165;
Overwegende dat het OCMW van Edegem in haar gebouwen te Edegem lokalen verhuurt aan
Provikmo, die voor tal van openbare diensten uit de omgeving optreedt als arbeidsgeneeskundige
dienst;
Overwegende dat het OCMW van Edegem begin volgend jaar start met verbouwings- en
nieuwbouwwerken zodat de lokalen die door Provikmo gehuurd worden tijdelijk onbeschikbaar
zullen zijn;
Overwegende dat het OCMW van Edegem bijgevolg op zoek is naar andere geschikte lokalen om
de arbeidsgeneeskundige dienst tijdelijk te huisvesten;
Overwegende dat de lokalen van de lokale politie aan de Duffelsesteenweg geschikt zijn om
gebruikt te worden door Provikmo;
Overwegende dat de lokale politie deze lokalen tijdelijk kan verhuren aan het OCMW van Edegem;
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Overwegende

dat

alle

partijen

het

eens

zijn

over

de

inhoud

van

het

ontwerp

van

huurovereenkomst;
BESLUIT met 17 stemmen vóór en 1 tegen:
Enig artikel
De huurovereenkomst met betrekking tot de site Duffelsesteenweg 165, zoals gevoegd als bijlage
bij dit besluit, tussen de politiezone HEKLA en het OCMW van Edegem voor een periode van 1
januari 2010 tot en met 30 juni 2011 wordt goedgekeurd.

INTERPELLATIES:
Aangevraagd door politieraadslid Jan Van der Heyden:

3. VERBALISEREN VAN FOUTIEF PARKEREN.

Raadslid Jan Van der Heyden licht zijn interpellatie toe over het verbaliseren van fout parkeerders
en de communicatie van de politie daaromtrent. De korpschef geeft toe dat bij het verbaliseren de
politie soms verwijst naar de gemeente als opdrachtgever voor het verbaliseren, terwijl dat
uiteraard geen goed antwoord is. In de stafvergaderingen wordt er bij de leidinggevenden op
aangedrongen om hun medewerkers hierover te sensibiliseren. Zij moeten nog meer leren hun
eigen verantwoordelijkheid op te nemen, objectief te verbaliseren en de regelgeving te volgen.
Het raadslid heeft begrip voor het antwoord maar ziet daarmee zijn probleem van het fout
parkeren nog niet opgelost. Ook raadslid Luc Eeckhout meent dat de onveilige situatie blijft
bestaan en dat het al dan niet gedeeltelijk parkeren op voetpaden beter gereglementeerd zou
moeten worden. Nu is er te veel een gedoogbeleid. De korpschef wordt echter geconfronteerd
met tegenstrijdige opdrachten. Soms vindt men dat de politie te veel verbaliseert, soms te weinig.
Het betreft hier een probleem van duidelijke communicatie. De situatie waar de raadsleden naar
verwijzen is besproken in de verkeerscel van Aartselaar maar men vond het niet nodig bijkomende
verkeersregels uit te vaardigen. In dat geval houdt het ook op voor de politie.

Aangevraagd door politieraadslid Marleen Van den Eynde:

4. Opvolging beslissing milieuhandhavingsdecreet.

Vermits de gemeente Kontich zijn Vlarem-gemachtigd ambtenaar niet heeft aangesteld als
milieutoezichthoudend ambtenaar werd tussen de gemeente Kontich en de politiezone HEKLA een
protocol afgesloten om op te treden bij milieudelicten. Het ontbreekt onze politiezone echter wel
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aan een Vlarem-gemachtigd toezichthoudend ambtenaar. Vanaf 1 mei 2010 moet elke gemeente
of politiezone over een toezichthoudend amtenaar beschikken. Bovendien moet vanaf mei 2011
elke gemeente met meer dan 300 klasse 2-inrichtingen over 2 toezichthouders beschikken.
Daarnaast moet vanaf diezelfde datum de intergemeentelijke verenigingen en politiezones die voor
twee of meer gemeenten bevoegd zijn, minstens twee toezichthouders per begonnen groep van
vijf aangesloten gemeenten aanstellen.
Gelet op de korte tijdspanne die onze politiezone nog rest om op 1 mei 2010 aan het
milieuhandhavingsdecreet te voldoen had ik graag geweten welke initiatieven het college
dienaangaande plant? Beseft het politiecollege dat indien niet aan het milieuhandhavingsdecreet
wordt voldaan, de gemeenten mogelijk veel subsidies zullen mislopen?
Raadslid Marleen Van den Eynde komt terug op haar eerdere vragen omtrent de toepassing van
het milieuhandhavingsdecreet en het feit dat de politiezone over een personeelslid zou moeten
beschikken met de vereiste kwalificaties om vaststellingen van overtredingen op milieugebied te
kunnen verrichten. Het raadslid is van oordeel dat er nog steeds geen oplossing is uitgewerkt en
vindt dat er nood is aan een VLAREM-ambtenaar.

Het samenwerkingsprotocol tussen de

gemeenten Kontich en Lint en de lokale politie blijft immers zonder voorwerp zolang er geen
dergelijke ambtenaar is aangesteld. Nochtans wordt de aanstelling van een VLAREM-ambtenaar
verplicht in 2010 en zal de gemeente of de politiezone terzake een afdoende oplossing moeten
uitwerken.
De korpschef herhaalt zijn eerdere antwoorden.

De lokale politie is perfect in staat om het

merendeel van de inbreuken op milieuvlak zelf vast te stellen en dat gebeurt ook. Voor de meer
complexe milieumisdrijven wordt de ondersteuning ingeroepen van gespecialiseerde diensten van
het parket. Niet voor alle overtredingen is een VLAREM-ambtenaar noodzakelijk. Voor HEKLA is er
dus vandaag geen probleem, tenzij men zou verwachten dat de politie systematisch alle bedrijven
gaat controleren. Maar dan is de vraag of dat een taak is voor de politie.
De voorzitter verwijst naar het milieu-overleg dat met alle gemeenten wordt georganiseerd om aan
te tonen dat er wel degelijk iets gebeurt op het terrein.

Alle meldingen van potentiële milieu-

inbreuken worden wel degelijk opgevolgd.
Het raadslid is verontwaardigd over de houding t.a.v. deze problematiek waarop de korpschef
vraagt of het raadslid kan aanduiden welke vaststellingen de politie morgen niet zou kunnen
uitvoeren. Hierop antwoordt het raadslid dat de aanstelling in 2010 verplicht wordt. Burgemeester
Koen Snyders antwoordt dat deze verplichting geldt voor de gemeente en niet voor de politie. De
gemeente Kontich zal dus zelf al dan niet samen met andere gemeenten een oplossing moeten
uitwerken. De lokale politie kan daarin alleen ondersteunen.
5. PERSONEELSTEKORT INTERVENTIEDIENST.

Binnen de interventiedienst is een personeelstekort ontstaan. Het gaat hier om een 4-tal personen.
Er zijn binnen korte termijn ook geen nieuwe aanwervingen op komst, of nieuwe rekruten te
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verwachten vanuit de politieschool.

Dit is de capaciteit van 2 volledige interventieploegen

gedurende één shift per werkdag. Door dit tekort ontbreekt het in onze zone dan ook aan
bijkomende interventieploegen die actief kunnen zijn. Dit bevordert absoluut niet de veiligheid.
Welke initiatieven neemt het politiecollege om een antwoord te bieden op de ongenoegens die
momenteel binnen interventie leeft?
Op welke manier wil het politiecollege werk maken van het aantrekken van nieuw personeel voor
de interventiedienst? Denkt men bijvoorbeeld aan het aantrekkelijker maken van het loon of de
diensturenregeling?

Raadslid Marleen Van den Eynde houdt andermaal een interpellatie over de personeelstekorten bij
de interventiedienst waardoor de veiligheid in de politiezone in het gedrang komt. Zij meent dat
grotere politiezones aantrekkelijker zijn, mede door de interne problemen binnen deze dienst. Zij
vraagt naar maatregelen om de interventiedienst aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door de
aanpassing van de uurroosters en het mogelijk maken van overuren.
De korpschef wijst het raadslid op de agenda van de geheime zitting waar het personeelstekort
mee opgelost wordt. Bovendien hebben we uitzicht op drie bijkomende detacheringen zodat alle
vacatures zijn ingevuld. De korpschef meent dat er dus geen probleem meer zal zijn. Hij begrijpt
dat de vraagstelling uit syndicale hoek komt omdat het aantal overuren wordt afgebouwd. Dat is
ook logisch. Van zodra de vacatures worden ingevuld is het logisch dat het aantal overuren als
gevolg van de onderbezetting terug afneemt. Dat was ook zo afgesproken in het politiecollege en
daar wordt nu aan gewerkt. Er zijn dus geen objectieve redenen om overuren te presteren zodat
die vraag onredelijk is.

De uurroosters worden bepaald in de wetgeving met respect voor de

beperkingen die daaraan gesteld worden.

De klachten over de uurroosters moeten ook

genuanceerd worden. Zij vloeien niet zelden voort uit het feit dat mensen vinden dat ze te weinig
overuren mogen presteren en niet als gevolg van het hard werken.

Momenteel loopt er een

tevredenheidsonderzoek dat mogelijk meer informatie zal aanreiken.
Voor de vraag waarom er dan zoveel mensen hun overplaatsing vragen van interventie naar
wijkwerking bestaat volgens de korpschef een logisch antwoord. Het is een logische doorstroming.
Burgemeester Vuylsteke de Laps hekelt de verkeerde beeldschepping als zou de beperking van het
aantal overuren het gevolg zijn van de investering in het nieuwe politiegebouw. Er is immers nooit
enige spanning geweest tussen de personeelskost en de investeringen.
Nochtans weet raadslid Van den Eynde dat er spanningen zouden geweest zijn als gevolg van de
talrijke prestaties naar aanleiding van de opening van het gebouw. De voorzitter meent dat zulks
slechts eenmalig was en bijgevolg verwaarloosbaar. Ook burgemeester Snyders protesteert tegen
deze tendentieuze teneur. Het politiecollege heeft in het verleden reeds uitleg gevraagd over de
beschikbaarheid van de interventieploegen en de overgang naar de wijkwerking. Dat verhaal is
genuanceerd aan bod gekomen en toegelicht. Het politiecollege speelt daarin zijn rol om samen
met de korpschef na te gaan hoe de dienstverlening kan geoptimaliseerd worden.
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GEHEIME ZITTING:
Er werden 2 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 20.48 uur.

Tom Wustenberghs

Luc Blommaerts

secretaris

burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Kontich, 26 november 2009

Tom Wustenberghs

Luc Blommaerts

secretaris

burgemeester-voorzitter
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