POLITIERAAD
21 oktober 2010
Prins Boudewijnlaan 43a

Verslag

2650 Edegem

Aanwezig:

Marc van den Abeelen, burgemeester-voorzitter.
Koen Snyders (vanaf punt 5), Luc Blommaerts (vanaf punt 5), Stanny
Tuyteleers, burgemeesters.
Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout, Marleen Van den
Eynde, Bart Breugelmans (vanaf punt 5), Marc Van Leemput, Anita
Muys, Jan Van der Heyden, Dave Van den Bergh, Diederik
Vandendriessche (vanaf punt 5), 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:

Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester.
Joost Fillet, Karel Van Elshocht, Lutgarde Van Loon,
raadsleden.

De voorzitter opent de vergadering om 20u02 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:

1. POLITIERAAD: ONTSLAG VAN EEN RAADSLID
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.

De heer Karel Van Elshocht, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 1 oktober 2010
ter kennis gebracht dat hij afstand doet van zijn mandaat.
De politieraad NEEMT AKTE van de afstand van het mandaat van de heer Karel Van Elshocht.
De gemeenteraad van Kontich heeft op 22 januari 2007 bij de verkiezing van de leden van de
politieraad twee opvolgers aangeduid. De eerste opvolger, Eddy Florent, is inmiddels echter
overleden op 16 augustus 2010. De heer Kevin Bal, geboren op 24 januari 1982, wonende te 2550
Kontich, aan Ooststatiestraat 112, werd verkozen als tweede opvolger.
Bij brief van 1 oktober 2010 werd de heer Kevin Bal uitgenodigd om de eed af te leggen als
nieuw raadslid van de politieraad. Bij brief van 4 oktober 2010 heeft de heer Kevin Bal
meegedeeld dat hij afziet van zijn mandaat en de functie van raadslid niet zal opnemen.
Hierdoor zijn er geen opvolgers meer ter vervanging van de heer Karel Van Elshocht. De
gemeenteraad van Kontich zal verzocht worden een nieuwe voordracht in te dienen.
BESLUIT:
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Artikel 1:
Er wordt akte genomen van het ontslag van raadslid Karel Van Elshocht.
Artikel 2:
De gemeenteraad van Kontich wordt verzocht om een nieuwe voordracht van opvolgers te
formuleren, zodat tot de vervanging van het ontslagnemende raadslid kan overgegaan worden.
Artikel 3:
In afwachting van zijn opvolging blijft het ontslagnemende raadslid zijn mandaat uitoefenen.

2. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 24 JUNI 2010 – GOEDKEURING.
Het verslag van de politieraad van 24 juni 2010 wordt goedgekeurd.

3. PERSONEEL: FUNCTIE VAN TWEE 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 twee operationele personeelsleden eervol ontslag krijgen wegens pensionering;
3

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 twee inspecteurs 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 en 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.

4. PERSONEEL:

FUNCTIE

VAN

EEN

HOOFDINSPECTEUR

-

POLITIEASSISTENT

-

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 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;
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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 ministeriële omzendbrief GPI 19 van 6 mei 2002 betreffende de functie,
bevoegdheden en opdrachten van de politieassistenten;
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 hoofdinspecteur-politieasistente eervol ontslag neemt wegens pensionering;
Overwegende dat de kandidaat-personeelsleden over het vereiste brevet van politieassistent
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 hoofdinspecteur- politieassistent(e) 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 en 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.
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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 20.34 uur.

Tom Wustenberghs

Marc van den Abeelen

secretaris

burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Kontich, 3 januari 2011

Tom Wustenberghs

Marc van den Abeelen

secretaris

burgemeester-voorzitter
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