POLITIERAAD
24 juni 2010
Prins Boudewijnlaan 43a

Verslag

2650 Edegem

Aanwezig:

Marc van den Abeelen, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders (vanaf punt 6), Luc Blommaerts, Luc Vuylsteke de Laps,
burgemeesters.
Joost Fillet, Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout,
Bart Breugelmans, Marc Van Leemput, Anita Muys,
Jan Van der Heyden, Karel Van Elshocht, Lutgarde Van Loon,
Dave Van den Bergh, Diederik Vandendriessche, Maria Vansweevelt,
Guy Van Sande, Walter Verhoeven, Lea Den Abt, Eric Van den Eynde,
Marie Nurie Odena, raadsleden.
Frank Noël, korpschef.
Tom Wustenberghs, zonale secretaris.

Verontschuldigd:

Stanny Tuyteleers, burgemeester.
Marleen Van den Eynde, raadslid.

De voorzitter opent de vergadering om 20u04 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 11 FEBRUARI 2010 – GOEDKEURING.
Het verslag van de politieraad van 19 november 2009 wordt goedgekeurd.

2. 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;

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 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, 19 februari 2009 en 11 februari 2010 houdende goedkeuring van de
personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat een operationeel 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 een 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
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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.

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN: VERVANGING ISLP-WERKSTATIONS - 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 dat voor de aankoop van de 45 ISLP-werkstations gebruik kan gemaakt worden van het
federaal raamcontract met nummer FORCMS-PC–048;
Gelet op het verslag van de systeembeheerder van 15 februari 2010;
Overwegende dat het huidige contingent ISLP-werkstations sterk verouderd is en dus aan
vervanging toe is;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53 van
de buitengewone dienst van de begroting 2010, waarop nog 42.808,61 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van 45 ISLP-werkstations goed te keuren.
Artikel 2
Gebruik te maken van het federaal raamcontract met nummer FORCMS-PC–048.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op 31.000,00 EUR (inclusief btw) aan te rekenen op
artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2010.
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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.

4. LOGISTIEK: DEFINITIEVE BUITENDIENSTSTELLING VAN TWEE VOERTUIGEN OPEL VECTRA
(SHX525) EN CITROËN BERLINGO (DRX299)
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 Besluit van het Politiecollege d.d.12/02/2010;
Gelet op het Besluit van het Politiecollege d.d. 23/04/2010;
Gelet

het

voertuig

WOLOJBF1911224257/10

Opel

Vectra

nummerplaat

SHX525

en

chassisnummer

voor het eerst in gebruik werd genomen op 16/01/2002 en er

momenteel 120.000 km op de teller staan;
Gelet

het

voertuig

Citroen

Berlingo

met

nummerplaat

DRX299

en

chassisnummer

VF7MFDJYF65141088/46 voor het eerst in gebruik werd genomen op 17/03/1998 en er
momenteel 145.170 km op de teller staan;
Overwegende dat gezien de slechte staat van beide voertuigen en de gereden kilometers, het niet
meer verantwoord is om de voertuigen in het wagenpark te behouden;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1:
Het voertuig Opel Vectra met nummerplaat SHX525 en chassisnummer WOLOJBF1911224257/10
wordt, na verwijdering van alle politiekentekens, definitief buiten dienst gesteld.
Artikel 2:
Het

voertuig

Citroen

Berlingo

met

nummerplaat

DRX299

en

chassisnummer

VF7MFDJYF65141088/46 wordt, na verwijdering van alle politiekentekens, definitief buiten dienst
gesteld.
Artikel 3:
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Dit besluit wordt overeenkomstig art 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.

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

Raadslid Joost Fillet is tevreden over de positieve wending die aan dit dossier wordt gegeven
alsook over het feit dat er thans een serieus voorstel voorligt voor het gebruik van deze site op
lange termijn.
De voorzitter licht toe dat het een verdienste is van de secretaris, die deze huurovereenkomst met
de scholengemeenschap heeft voorbereid en onderhandeld.
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 ontwerp van huurovereenkomst;
Overwegende dat de politiezone HEKLA eigenaar is van de gebouwen aan de Duffelsesteenweg
165;
Overwegende dat de scholengemeenschap Klavier verschillende onderwijsinstellingen beheert en
daarvoor een gemeenschappelijke administratieve dienst heeft;

Overwegende dat de scholengemeenschap omwille van een tekort aan beschikbare
ruimte tijdelijk haar administratieve diensten elders wil huisvesten om daarmee ruimte te
winnen binnen de eigen schoolgebouwen;
Overwegende dat de scholengemeenschap belangstelling heeft voor de leegstaande lokalen van
de politiezone, gelegen te Kontich, aan de Duffelsesteenweg 165 voor het huisvesten van haar
administratieve diensten;
Overwegende dat deze huur tijdelijk is in afwachting van de goedkeuring en uitvoering van
bouwplannen die de scholengemeenschap heeft en die vermoedelijk zullen afgerond zijn in 2014;
Overwegende dat de lokalen van de lokale politie aan de Duffelsesteenweg geschikt zijn om
gebruikt te worden door de scholengemeenschap als administratieve lokalen;
Overwegende

dat

de

lokale

politie

deze

lokalen

tijdelijk

kan

verhuren

aan

de

scholengemeenschap;
Overwegende dat alle partijen het eens zijn over de inhoud van het ontwerp van
huurovereenkomst;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Enig artikel
5

De huurovereenkomst met betrekking tot de site Duffelsesteenweg 165, zoals gevoegd als bijlage
bij dit besluit, tussen de politiezone HEKLA en de scholengemeenschap Klavier voor een periode
van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2014 wordt goedgekeurd.

GEHEIME ZITTING:
Er werden 7 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.

Tom Wustenberghs

Marc van den Abeelen

secretaris

burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Kontich, 13 januari 2011

Tom Wustenberghs

Marc van den Abeelen

secretaris

burgemeester-voorzitter
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