POLITIERAAD
16 december 2010
Verslag
Prins Boudewijnlaan 43a
2650 Edegem

Aanwezig:

Luc Blommaerts burgemeester-waarnemend voorzitter.
Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps (tot en met punt 4), Stanny Tuyteleers,
burgemeesters.
Joost Fillet, Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout,
Marleen Van den Eynde, Bart Breugelmans, Marc Van Leemput,
Anita Muys, Jan Van der Heyden, Daniël Roothans,
Lutgarde Van Loon, Dave Van den Bergh, Maria Vansweevelt,
Guy Van Sande, Walter Verhoeven, Lea Den Abt,
Marie Nurie Odena, raadsleden;
Frank Noël, korpschef;
Tom Wustenberghs, zonale secretaris.

Verontschuldigd:

Marc van den Abeelen, burgemeester-voorzitter.
Eric Van den Eynde, Diederik Vandendriessche, raadsleden.

Wegens medische redenen is de voorzitter verhinderd en wordt de raad voorgezeten door
Luc Blommaerts, burgemeester van Kontich. De politieraad wenst de voorzitter een spoedig herstel toe.
De voorzitter opent de vergadering om 20u05 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: ONTSLAG VAN EEN RAADSLID - EEDAFLEGGING OPVOLGER

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 aan het
gemeentebestuur van Kontich 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 15 november 2010 de heer Daniël Roothans, geboren op 13 juni
1965, wonende te 2550 Kontich aan de Peter Benoitlaan 16, voorgedragen als werkend lid van de
politieraad, gezien de op de oorspronkelijke voordrachtakte vermelde eerste opvolger van de heer Karel
Van Elshocht overleden is en de tweede opvolger aan zijn opvolging verzaakt.
De politieraad BESLUIT de verkozen opvolger onmiddellijk tot de vergadering toe te laten.
Het raadslid wordt vervolgens verzocht om in handen van de voorzitter de eed af te leggen
overeenkomstig artikel 20bis van de wet van 7 december 1998, die luidt als volgt: "Ik zweer getrouwheid
aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk".
Het raadslid legt de voorgeschreven eed af, waarvan door de voorzitter akte wordt genomen en waarna
de heer Daniël Roothans als raadslid wordt geïnstalleerd.

Tenslotte wordt de rangorde van de raadsleden als volgt VASTGESTELD:
Volgnr.

2.

Naam & voornaam
raadsleden

Geb.datum

Datum eerste
mandaat

Aantal
bekomen
stemmen

7 februari 1964

1 februari 2007

21

3 juni 1947

1 februari 2007

20

1.

Joost Fillet (K)

2.

Jos Bergmans (E)

3.

Anthony Spiessens (E)

8 september 1977

1 februari 2007

20

4.

Luc Eeckhout (A)

22 december 1957

1 april 2001

18

5.

Marleen Van den Eynde (K)

6 juli 1965

1 april 2001

18

6.

Bart Breugelmans (E)

13 december 1974

1 april 2001

18

7.

Marc Van Leemput (E)

24 mei 1972

1 februari 2007

18

8.

Anita Muys (E)

12 juli 1955

1 februari 2007

16

9.

Jan Van der Heyden (A)

7 augustus 1945

1 februari 2007

15

10.

Lutgarde Van Loon (L)

13 september 1952

1 februari 2007

6

11.

Dave Van den Bergh (H)

28 december 1963

1 februari 2007

6

12.

Diederik Vandendriessche (H)

19 september 1975

1 februari 2007

6

13.

Maria Vansweevelt (K)

19 januari 1942

26 juni 2008

14.

Guy Van Sande (E)

9 mei 1963

20 november 2008

15.

Walter Verhoeven (L)

19 september 1959

19 februari 2009

16.

Lea Den Abt (A)

14 mei 1956

19 februari 2009

17.

Eric Van den Eynde (K)

25 februari 1962

11 februari 2010

18.

Marie Nurie Odena (A)

16 juni 1947

11 februari 2010

19.

Daniël Roothans (K)

13 juni 1965

16 december 2010

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 21 OKTOBER 2010 – GOEDKEURING.

Het verslag van de politieraad van 21 oktober 2010 wordt goedgekeurd.
3.

FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2010 – 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 46 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting ten behoeve van de politiezone;
Gelet op de begroting 2010 zoals goedgekeurd door de politieraad van 19 november 2009;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT: met 21 stemmen vóór (87,96 %):
Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2010 van de politiezone Hekla, sluitend op volgende totalen, goed
te keuren:
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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
30 461 EUR
30 461 EUR

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

10 959 138 EUR
- 11 228 EUR
10 947 910 EUR

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

10 959 138 EUR
- 41 689 EUR
10 917 449 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 2010 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:

246 500 EUR
0 EUR
246 500 EUR

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

246 500 EUR
0 EUR
246 500 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 2010 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 2011 – GOEDKEURING

Raadslid Joost Fillet stelt dat hij de begroting mee zal goedkeuren maar vraagt wel aandacht voor het
vergroenen van het wagenpark en de aanschaf van intelligente verkeerscamera’s.
Raadslid Marleen Van den Eynde bedankt in de eerste plaats de ontvanger voor de bekomen antwoorden
op haar vragen. Het raadslid betreurt dat er opnieuw geen beleidsnota werd opgesteld die volgens haar
inherent deel uitmaakt van de begroting. Verder wijst zij op de nood tot evaluatie en heraanbesteding
van de bestaande verzekeringspolissen, omdat bijvoorbeeld de premies van de polis arbeidsongevallen
sterk toeneemt. De bijdrage aan de politieschool levert volgens raadslid Van den Eynde eveneens weinig
op omdat er een personeelstekort blijft. Bovendien meent zij dat wij veel nieuwe krachten verliezen aan
Antwerpen omdat het lucratiever is voor de betrokken personeelsleden. Indien de lichting 2011
onvoldoende kandidaten zou opleveren dan moet de bijdrage aan de politieschool ernstig in vraag
gesteld worden volgens het raadslid. Verder heeft zij vragen bij de toenemende kosten voor telefonie en
informeert zij naar het bestaan van regels inzake privé-gebruik van toestellen die eigendom zijn van de
zone. Zij pleit voor duidelijke richtlijnen hieromtrent daar dit vandaag niet of onvoldoende duidelijk is
geregeld. Tot slot wijst mevrouw Van den Eynde op het feit dat de basis voor de federale toelage aan de
zone nog steeds gebaseerd is op de KUL-norm, die nadelig blijft voor onze zone. We hebben zelfs een
3

daling gezien van die dotatie. Tevens bemoeilijkt de laattijdige informatie over de omvang van de
dotaties de opmaak van de begroting.
De voorzitter herinnert er aan dat er in de politiezone wel degelijk een beleidsplan bestaat dat grondig
wordt voorbereid, opgevolgd en geëvalueerd in de zonale veiligheidsraad. Ten onrechte stelt het raadslid
dat er geen visie zou bestaan in deze politiezone. De korpschef vult aan en weet dat onze politiezone een
vrije lage premievoet kent inzake arbeidsongevallen. Er is alleen een discussie geweest over een integrale
terugbetaling van alle medische kosten, maar daar is het politiecollege niet op ingegaan omdat zulks zou
leiden tot een sterk verhoogde premievoet waar Ethias zelf geen voorstaander van was. Meer technische
vragen zouden kunnen beantwoord zijn in de commissievergadering, maar daar was het raadslid niet
aanwezig. De voorzitter benadrukt dat de terugbetaling van medische kosten bovendien beter op
federaal niveau wordt geregeld om onderlinge verschillen tussen politiezones te vermijden. De bijdragen
waarvoor de zone betaalt aan de politieschool gaan over de voortgezette opleidingen van personeel dat
reeds in dienst is en niet over de opleiding van nieuwe agenten, aldus de korpschef. De basisopleiding
wordt federaal georganiseerd en betaald. De korpschef is er verder van overtuigd dat een grotere
politiezone zowel voor- als nadelen heeft, maar heeft niet het gevoel dat er veel concurrentie bestaat
vanuit Antwerpen. Dat de informatie over de federale toelage laattijdig wordt meegedeeld aan de zone
klopt wel, maar daar heeft de zone dan weer weinig of geen vat op.
Raadslid Marleen Van den Eynde meent dat - ondanks het bestaan van het zonaal veiligheidsplan - het
toch mogelijk moet zijn om een soort samenvatting te presenteren aan de politieraad zonder dat op de
details wordt ingegaan. De korpschef legt uit dat er jaarlijks over de prioriteiten wordt gerapporteerd aan
de politieraad in de maand februari samen met de informatie over het jaarverslag van het afgelopen jaar.
Burgemeester Koen Snyders wijst er op dat de verlaging van de federale dotatie het gevolg is van een
daling van de index. Dat is een eerder uitzonderlijk fenomeen maar zit vervat in het
financieringsmechanisme. Dat kan men vervelend vinden maar is intellectueel wel eerlijk.
De korpschef legt tenslotte uit dat er intern wel degelijk een richtlijn bestaat over het telefoongebruik, die
nauwgezet wordt opgevolgd. Hij wijst er op dat mensen die over een toestel van de zone beschikken hun
telefoonvergoeding verliezen en daar bijgevolg soms aan verliezen. Enige souplesse van de werkgever in
dat verband is dan ook niet misplaatst.
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 bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met 19 stemmen vóór (83,08 %) en 2 onthoudingen (9,40 %):
Artikel 1
De begroting dienstjaar 2011 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:
Uitgaven overboekingen:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:

0 EUR
0 EUR
11 146 101 EUR
11 121 101 EUR
25 000 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

300 000 EUR
325 000 EUR

Ontvangsten overboekingen:

25 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011:

0 EUR
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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.

BEGINBALANS, BEGROTINGSREKENING,
GOEDKEURING

EINDBALANS

EN

RESULTATENREKENING

2002

-

Raadslid Joost Fillet zal zich onthouden bij de stemming omwille van het tijdsverloop tussen het
dienstjaar en de opmaak van de rekeningen.
Burgemeester Luc Vuylsteke de Laps verlaat de zitting.
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
Gelet op de raadsbeslissing van 19 november 2009 houdende goedkeuring van de beginbalans,
begrotingsrekening, eindbalans en resultatenrekening 2002;
Gelet op de brief van 29 oktober 2010 van het Agentschap voor Binnenlands bestuur, afdeling Antwerpen
waarin wordt meegedeeld dat de rekening van 2002 niet goedgekeurd wordt door het administratief
toezicht omdat de overdrachten van 2001 van de vijf gemeenten naar de zone niet correct geboekt
werden.
Gelet op de uitgevoerde correctieboekingen die in de gewone dienst leiden tot een verhoging van het
algemeen begrotingsresultaat 2002 van 413 902,22 tot 429 791,29 euro en tot een verhoging van het
algemeen boekhoudkundig resultaat 2002 van 2 473 844,67 tot
2 510 454,81 euro.
BESLUIT met 17 stemmen vóór (73,68 %) en 4 onthoudingen (18,80 %):
Artikel 1
De politieraad keurt de beginbalans per 1 januari 2002 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
398 406,89 euro
Vlottende activa:
38 116,31 euro
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:
9 082 750,08 euro
Vastgelegde uitgaven:
8 652 958,79 euro
Begrotingsresultaat:
429 791,29 euro
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
2 080 663,52 euro
Boekhoudkundig resultaat:
2 510 454,81 euro
Buitengewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
Vastgelegde uitgaven:
Begrotingsresultaat:
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
Boekhoudkundig resultaat:

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

5

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
6.

BEGROTINGSREKENING, EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2003- GOEDKEURING

Gelet op artikel 77 van de WGP;
Gelet op art. 16 tot 23 van het ARPC;
Gelet op omzendbrieven PLP33 en PLP38 betreffende het afsluiten van de jaarrekening van de
politiezones.
BESLUIT met 17 stemmen vóór (73,68 %) en 4 onthoudingen (18,80 %):
Artikel 1
De politieraad keurt het formulier T, de begrotingsrekening en haar bijlagen over het dienstjaar 2003
goed, sluitend op volgende totalen:
Gewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
11 936 064,97 euro
Vastgelegde uitgaven:
11 271 894,88 euro
Begrotingsresultaat:
664 170,09 euro
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
1 970 704,70 euro
Boekhoudkundig resultaat:
2 634 874,79 euro
Buitengewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
Vastgelegde uitgaven:
Begrotingsresultaat:
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
Boekhoudkundig resultaat:

25 066,61 euro
176 632,52 euro
- 151 565,91 euro
105 158,42 euro
-46 407,49 euro

Artikel 2
De politieraad keurt de balans per 31 december 2003 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
362 680,92 euro
Vlottende activa:
6 461 079,48 euro
Totaal van de activa:
6 823 760,40 euro
Eigen vermogen:
Schulden:
Totaal van de passiva:

2 834 817,20 euro
3 988 943,20 euro
6 823 760,40 euro

Artikel 3
De politieraad keurt de resultatenrekening van 2003 goed, sluitend op volgende totalen:
Exploitatieresultaat:
62 266,79 euro
Uitzonderlijk resultaat:
22 816,33 euro
Resultaat van het dienstjaar:
85 083,12 euro
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7.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP EN ONDERHOUD LIVESCAN - GOEDKEURING RAMING EN
VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

Raadslid Jan Van der Heyden vraagt of men met de aankoop van dit toestel toegang kan krijgen tot alle
databanken. De korpschef legt uit dat het een toestel betreft om gegevens te versturen naar centrale
databanken en om gegevens uit bestaande databanken te vergelijken (i.c. vingerafdrukken). Hiermee
kunnen een reeks van nutteloze verplaatsingen naar andere zones uitgespaard worden. HEKLA is één van
de laatste zones die dit toestel aanschaft. Hiermee kunnen we dus ook tal van veiligheidsrisico’s
uitsluiten.
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 verslag van de coördinator bijzondere diensten van 22 november 2010;
Overwegende dat een Livescan een toestel is dat de vingerafdrukken van personen digitaal kan opnemen
en verwerken;
Overwegende dat deze Livescan het mogelijk maakt om binnen een zeer korte tijd de opgenomen
vingerafdrukken te vergelijken met bestaande databanken en de vaststeller(s) onmiddellijk feedback te
geven over de juistheid van de identiteit van de persoon alsook of deze persoon reeds geregistreerd staat
in een of andere gerechtelijke of bestuurlijke databank;
Overwegende dat de aankoop van de noodzakelijke apparatuur en toepassingssoftware, inclusief
installatiekosten op 37.000,- EUR (inclusief btw) wordt geraamd;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2010, waarop nog 39.075,42 EUR beschikbaar is;
Overwegende dat de kostprijs van een onderhoudsovereenkomst voor dit toestel jaarlijks neerkomt op
2.800,00 EUR (inclusief btw);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/123-13 van de
gewone dienst van de begroting 2011;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot aankoop en onderhoud van een Livescan-toestel wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Deze overheidsopdrachten worden in gezamenlijke naam georganiseerd waarbij de Federale Politie
overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993 wordt aangeduid als overheid die optreedt
voor de gunning en uitvoering van de opdracht.
Artikel 3
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:
Geen agendapunten.
8.

VARIA:

– Raadslid Anthony Spiessens informeert naar de vervanging van de zonale secretaris. De secretaris
antwoordt dat daarover nog niets bekend is en dat dit aan bod zal komen tijdens de zitting van het
politiecollege in januari 2011.
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– Raadslid Luc Eeckhout informeert naar de resultaten van de politiezone HEKLA in het recent
gepubliceerde rapport van het Comité P. De korpschef antwoordt dat het aantal klachten bij het
Comité P over de politiezone HEKLA uiterst gering is. De zones hebben zelf nog geen informatie
ontvangen over het rapport zodat de korpschef zelf nog niet meer weet dan wat er in de pers is
verschenen. Vorig jaar waren er tien klachten en interne onderzoeken, maar die hadden geen
betrekking op agressie van politiemensen.

De raadsleden Maria Van Sweevelt en Marleen Van den Eynde verlaten de zitting.
– Raadslid Joost Fillet merkt op dat het rapport zeer beperkt is maar wel interessante informatie bevat
omdat het aangeeft wat gevoelig ligt bij de mensen. Mogelijk kunnen we daar lessen uithalen voor de
eigen werking. De korpschef herhaalt dat hij nog niet meer vernomen heeft dan de berichtgeving in
de media. De aanbevelingen die daarin verschenen zijn, werden reeds besproken in de
stafvergadering. Er wordt dus wel degelijk gevolg aan gegeven.
Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.40 uur.

Tom Wustenberghs
secretaris

Luc Blommaerts
burgemeester-waarnemend voorzitter

Voor eensluidend verklaard afschrift:
Kontich, 22 februari 2011

Tom Wustenberghs
secretaris

Marc van den Abeelen
burgemeester-voorzitter
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