POLITIERAAD
19 november 2009
Verslag
Prins Boudewijnlaan 43a
2650 Edegem

Aanwezig:

Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters.
Joost Fillet, Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout,
Marleen Van den Eynde, Bart Breugelmans (vanaf punt 2), Marc Van Leemput,
Anita Muys, Jan Van der Heyden, Lutgarde Van Loon, Dave Van den Bergh,
Diederik Vandendriessche, Maria Vansweevelt, Lea Den Abt, raadsleden;
Willy De Belder, waarnemend korpschef;
Tom Wustenberghs, zonale secretaris.

Verontschuldigd:

Marc van den Abeelen, Stanny Tuyteleers, burgemeesters.
Karel Van Elshocht, Ann Cuyckens, Wouter Daelemans, Guy Van Sande,
Walter Verhoeven, raadsleden.
Frank Noël, korpschef.

De voorzitter opent de vergadering om 20u07 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1. POLITIERAAD: VERSLAG VAN 28 OKTOBER 2009 - GOEDKEURING
Het verslag van de politieraad van 28 oktober 2009 wordt goedgekeurd.
2. FINANCIEN: BEGINBALANS, BEGROTINGSREKENING, EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2002 GOEDKEURING
Gelet op artikel 77 van de WGP;
Gelet op art. 16 tot 23 van het ARPC;
Gelet op omzendbrief PLP 9bis houdende richtlijnen voor het opstellen van de beginbalans;
Gelet op omzendbrieven PLP33 en PLP38 betreffende het afsluiten van de jaarrekening van de
politiezones.
BESLUIT met 13 stemmen vóór (53,7 %) en 4 onthoudingen (18,32 %):
Artikel 1
De politieraad keurt de beginbalans per 1 januari 2002 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
398 406,89 euro
38 116,31 euro
Vlottende activa:
Totaal van de activa:
436 523,20 euro
Eigen vermogen:
Schulden:
Totaal van de passiva:

303 643,62 euro
132 879,58 euro
436 523,20 euro

Artikel 2
De politieraad keurt het formulier T, de begrotingsrekening en haar bijlagen over het dienstjaar 2002
goed, sluitend op volgende totalen:
Gewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
9 046 139,94 euro
Vastgelegde uitgaven:
8 632 237,72 euro
Begrotingsresultaat:
413 902,22 euro
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
2 059 942,45 euro
Boekhoudkundig resultaal:
2 473 844,67 euro
Buitengewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
Vastgelegde uitgaven:
Begrotingsresultaat:
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
Boekhoudkundig resultaal:

76 000,00 euro
75 932,63 euro
67,37 euro
6 999,24 euro
7 066,61 euro

Artikel 3
De politieraad keurt de balans per 31 december 2002 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
385 469,69 euro
Vlottende activa:
3 735 505,80 euro
Totaal van de activa:
4 120 975,49 euro
Eigen vermogen:
Schulden:
Totaal van de passiva:

2 755 251,51 euro
1 365 723,98 euro
4 120 975,49 euro

Artikel 4
De politieraad keurt de resultatenrekening van 2002 goed, sluitend op volgende totalen:
Exploitatieresultaat:
2 485 598,68 euro
Uitzonderlijk resultaat:
8 491,86 euro
Resultaat van het dienstjaar:
2 494 090,54 euro
3. FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 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 ministeriële omzendbrief PLP 45 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2009 ten behoeve van de politiezone;
Gelet op de begroting 2009 zoals goedgekeurd door de politieraad van 20 november 2008;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met 15 stemmen vóór (62,86 %) en 2 onthoudingen (9,16 %):
Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2009 van de politiezone Hekla, sluitend op volgende totalen, goed
te keuren:
Gewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren:
Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1:
Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:
Wijziging uitgaven vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1:

0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
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Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:
Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

11 427 870 EUR
- 678 525 EUR
10 749 345 EUR

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

11 427 870 EUR
- 678 525 EUR
10 749 345 EUR

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

0 EUR
0 EUR
0 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009 na BW nr. 1:

0 EUR

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

155 000 EUR
0 EUR
155 000 EUR

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

155 000 EUR
0 EUR
155 000 EUR

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

0 EUR
0 EUR
0 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009 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 2010 – GOEDKEURING

Raadslid Joost Fillet drukt zijn waardering uit voor de transparante en gedetailleerde toelichting van de
bijzonder rekenplichtige tijdens de raadscommissie. De bijzonder rekenplichtige gaf tijdens zijn uitleg
aan dat hij niet garant kon staan voor de volledigheid van de rekeningen. Om die reden zal het raadslid
zich dan ook onthouden en vraagt hoe het politiecollege hiermee zal omgaan. De voorzitter antwoordt
dat wanneer toekomstige regelgeving nog invloed kan hebben op de thans gekende cijfers dan zal de
rekening daarop aangepast moeten worden.
Raadslid Marleen Van den Eynde heeft weinig opmerkingen aangezien het transparante documenten
zijn die werden opgesteld. Inzake het budget voor 2010 merkt zij op dat er nog steeds een tekort in de
personeelsbezetting blijft. Het raadslid informeert naar de invulling van de vacatures en de gemiddelde
leeftijd van het basiskader. Op het vlak van de werkingskosten zijn de uitgaven voor elektriciteit
bijzonder hoog en ondanks de aangekondigde maatregelen wordt er geen verlaging voorgesteld. Voor
de aankoop van nieuwe voertuigen vraagt het raadslid welke formule het goedkoopst is voor de
politiezone. Commissaris De Belder antwoordt dat het gebruik van het raamcontract opgesteld door de
federale politie het voordeligst is aangezien daar zeer scherpe prijzen worden aangeboden. De
samenwerking met andere zones zou dus geen meerwaarde opleveren. De uitgaven voor elektriciteit
liggen inderdaad hoger omdat in de oorspronkelijke ramingen was uitgegaan van klassieke kantooruren
hetgeen voor een permanentiedienst als de politie uiteraard niet volstaat. Er zal uiteraard nog verder
onderzocht worden welke maatregelen kunnen genomen worden om het verbruik te doen dalen.
Raadslid Anita Muys vraagt waarom er geen zonnepanelen worden geïnstalleerd aangezien het gebouw
over een groot dak beschikt. Het raadslid meent dat de energiemaatregelen onvoldoende zijn
onderzocht. De voorzitter wijst er op dat het energieluik wel degelijk werd onderzocht en dat er omwille
van de isolatie geopteerd is voor een groendak. Burgemeester Snyders voegt er aan toe dat eerst kan
nagekeken worden wat er precies is onderzocht en afgewogen. Het is niet omdat we vandaag geen
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volledig antwoord kunnen geven, dat hier geen aandacht aan zou besteed zijn. De voorzitter herhaalt
ook dat de eerste ramingen onrealistisch waren voor het gebruik door politiediensten hetgeen niet
noodzakelijk betekent dat er sprake is van verspilling.
Op de laatste vraag van raadslid Van den Eynde antwoordt de commissaris dat het basiskader bestaat uit
een gezonde en evenwichtige mix van jonge en ervaren politiemensen. De open vacatures worden zo
snel als mogelijk ingevuld met de volgende mobiliteitsronde.
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 PLP46 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezone
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met 15 stemmen vóór (62,86 %) en 2 onthoudingen (9,16 %):
Artikel 1
De begroting dienstjaar 2010 van de politiezone Hekla, sluitend op volgende totalen, goed te keuren:
Gewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:
Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

0 EUR
0 EUR
10 959 138 EUR
10 959 138 EUR

Uitgaven overboekingen:

0 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010:

0 EUR

Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:
Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

0 EUR
0 EUR
246 000 EUR
246 000 EUR

Ontvangsten overboekingen:

0 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010:

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 CONSULENT(E), DIENST PERSONEEL EN MIDDELEN (CALog, NIVEAU B)
-VACANTVERKLARING

Raadslid Luc Eeckhout informeert of deze vacature alleen door een interne selectie wordt ingevuld,
waarop commissaris De Belder antwoordt dat enerzijds intern niemand in aanmerking komt voor deze
functie en dat anderzijds de regels inzake mobiliteit moeten gevolgd worden. Of deze gespecialiseerde
functie vlot zal ingevuld kunnen worden, zal sterk afhankelijk zijn van het aantal kandidaten.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
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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 koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in
het raam van de mobiliteit;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2009 tot wijziging van het 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
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 consulent personeel en middelen, CALog niveau B, bevorderd is tot
niveau A.
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 consulent(e) (CALog, niveau B, dienst personeel en middelen) vacant te verklaren.
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 tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
Bij gebreke aan kandidaten via de mobiliteitscyclus, zal de plaats worden geopend voor externe
statutaire rekrutering.
Artikel 5
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinatoren of vervangers.
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.
6. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN INSPECTEUR - 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 het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in
het raam van de mobiliteit;
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,
28 februari 2008 en 19 februari 2009, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het
organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat een operationele personeelslid mobiliteit maakt naar een andere zone;
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 één inspecteur wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de tweede navolgende 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.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinatoren of vervangers.
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.
GEHEIME ZITTING:
Er werd 1 agendapunt behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens opgenomen
zijn in dit agendapunt, wordt dit niet gepubliceerd.
Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.21 uur.
Tom Wustenberghs
secretaris

Luc Blommaerts
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend verklaard afschrift:
Kontich, 7 maart 2010

Tom Wustenberghs
secretaris

Luc Blommaerts
burgemeester-voorzitter
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