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Aanwezig:

Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter.
Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters.
Joost Fillet, Jos Bergmans, Anthony Spiessens, Luc Eeckhout,
Marleen Van den Eynde, Bart Breugelmans, Marc Van Leemput,
Anita Muys, Jan Van der Heyden, Lutgarde Van Loon,
Dave Van den Bergh, Diederik Vandendriessche, Maria Vansweevelt,
Walter Verhoeven, Lea Den Abt, Marie Nurie Odena,
Daniël Roothans, raadsleden;
Frank Noël, korpschef;
An Romeyns, zonale secretaris;
Joost Talloen, bijzonder rekenplichtige (voor punten 2 en 3).

Verontschuldigd:

Marc van den Abeelen, Stanny Tuyteleers, burgemeesters.
Guy Van Sande, Eric Van den Eynde, raadsleden.

De voorzitter opent de vergadering om 20u05 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 17 FEBRUARI 2011 – GOEDKEURING.

Het verslag van de politieraad van 17 februari 2011 wordt goedgekeurd.

Rekenplichtige Joost Talloen is aanwezig bij de behandeling van de punten 2 en 3.
2. BEGROTINGSREKENING, EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2004 - GOEDKEURING
Hij verduidelijkt het opzet om de achterstand in de rekeningen verder gestaag weg te werken. Dit najaar
zullen de rekeningen 2006 en 2007 aan de raad worden voorgelegd, in het voorjaar 2012 deze van 2008
en 2009 om aan het eind van deze legislatuur met de rekening 2010 en 2011 definitief bijgebeend te
zijn.
Momenteel zijn de rekeningen 2002 en 2003 nog bij toezicht in onderzoek. Definitief bescheid hierover
volgt wellicht in de loop van het najaar.
Via de aan de raadsleden bezorgde overzichtelijke slides, geeft Joost Talloen uitgebreid toelichting bij de
voorgelegde rekeningen 2004 en 2005 en geeft hij antwoord op de verschillende vragen en
opmerkingen.
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 16 stemmen vóór (65,12 %), 0 tegen en 3 onthoudingen (13,92 %):
Artikel 1:
De politieraad keurt het formulier T, de begrotingsrekening en haar bijlagen over het dienstjaar 2004
goed, sluitend op volgende totalen:

Gewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
Vastgelegde uitgaven:
Begrotingsresultaat:
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
Boekhoudkundig resultaat:

12 298 534,71 euro
11 288 597,92 euro
1 009 936,79 euro
2 035 350,42 euro
3 045 287,21 euro

Buitengewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
Vastgelegde uitgaven:
Begrotingsresultaat:
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
Boekhoudkundig resultaat:

610 000,00 euro
562 548,10 euro
47 451,90 euro
105 612,14 euro
153 064,04 euro

Artikel 2:
De politieraad keurt de balans per 31 december 2004 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
620 892,43 euro
Vlottende activa:
4 799 606,75 euro
Totaal van de activa:
5 420 499,18 euro
Eigen vermogen:
Schulden:
Totaal van de passiva:

3 285 668,56 euro
2 134 830,62 euro
5 420 499,18 euro

Artikel 3:
De politieraad keurt de resultatenrekening van 2004 goed, sluitend op volgende totalen:
Exploitatieresultaat:
398 989,92 euro
Uitzonderlijk resultaat:
57 378,87 euro
Resultaat van het dienstjaar:
456 368,79 euro
3.

BEGROTINGSREKENING, EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2005 - 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 16 stemmen vóór (65,12 %), 0 tegen en 3 onthoudingen (13,92 %):
Artikel 1
De politieraad keurt het formulier T, de begrotingsrekening en haar bijlagen over het dienstjaar 2005
goed, sluitend op volgende totalen:
Gewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
13 272 079,94 euro
Vastgelegde uitgaven:
11 976 315,91 euro
Begrotingsresultaat:
1 295 764,03 euro
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
2 245 136,57 euro
Boekhoudkundig resultaat:
3 540 900,60 euro
Buitengewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
Vastgelegde uitgaven:
Begrotingsresultaat:
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
Boekhoudkundig resultaat:

341 064,04 euro
436 538,27 euro
- 95 474,23 euro
154 480,49 euro
59 006,26 euro

Artikel 2
De politieraad keurt de balans per 31 december 2005 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
707 977,33 euro
Vlottende activa:
5 239 232,05 euro
Totaal van de activa:
5 947 209,38 euro
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Eigen vermogen:
Schulden:
Totaal van de passiva:

3 831 136,96 euro
2 116 072,42 euro
5 947 209,38 euro

Artikel 3
De politieraad keurt de resultatenrekening van 2005 goed, sluitend op volgende totalen:
Exploitatieresultaat:
533 962,52 euro
Uitzonderlijk resultaat:
17 023,31 euro
Resultaat van het dienstjaar:
550 985,83 euro
4.

PERSONEEL: FUNCTIE
VAN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E) (CALog NIVEAU B), DIENST
SLACHTOFFERBEJEGENING, MET CONTRACT VAN BEPAALDE DUUR VOOR EEN WEL DUIDELIJK
OMSCHREVEN OPDRACHT VAN 1 JULI 2011 TOT 31 OKTOBER 2011- VACANTVERKLARING

De korpschef geeft toelichting bij deze vacantverklaring, gevolg van verschillende organisatorische
problemen en noodzakelijk om de continuïteit van de dienst slachtofferbejegening te waarborgen.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;
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 ministeriële omzendbrief GPI 15 bis betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de
etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van
CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus en betreffende interne
verschuivingen;
Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002,08 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;

Gelet op het politieraadsbesluit van 21 oktober 2010 waarbij één betrekking van hoofdinspecteur
politieassistent werd open verklaard;
Overwegende dat een vacature werd meegedeeld aan de Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer en dat
de vacature werd opgenomen in de vijfde mobiliteitsoproep 2010 en de eerste mobiliteitsoproep 2011;
Overwegende dat er nog geen kandidaturen zijn binnengekomen via de beide mobiliteitsoproepen, heeft
de politiezone de vacature extern opengesteld voor maatschappelijk assistent, CALog niveau B met een
contract van bepaalde duur voor een wel duidelijk omschreven opdracht van 1 juli 2011 tot 31 oktober
2011;
Overwegende dat er geen interne kandidaten zijn voor onze politiezone en de aanvulling noodzakelijk is
voor de continuïteit van de dienst slachtofferbejegening te verzekeren gaan wij over tot externe werving
van een CALog niveau B, maatschappelijk assistent;
Overwegende dat de kandidaat personeelsleden over het vereiste diploma van maatschappelijk assistent
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:
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Artikel 1
De functie van een maatschappelijk assistent (CALog niveau B) wordt vacant verklaard voor een contract
van bepaalde duur voor een wel duidelijk omschreven opdracht van 1 juli 2011 tot 31 oktober 2011;
Artikel 2
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
Artikel 3
Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikelen 85 en 86 van de wet van
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
Artikel 4
Publiceren van de vacature via, www.hekla.be .
5.

PERSONEEL: BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT BIJ HOOGDRINGEND VOOR BENOEMING VAN EEN
HOOFDINSPECTEUR - POLITIEASSISTENT.

De korpschef geeft toelichting bij deze bevoegdheidsoverdracht bij hoogdringendheid voor de
benoeming van een hoofdinspecteur. Politiezone Hekla is al 2 à 3 jaar vragende partij om deze functie in
te vullen, maar de kandidaten moeten eerst geslaagd zijn in selectieproeven die in Brussel plaatsvinden,
vooraleer zij hier verder aan selecties kunnen deelnemen. Momenteel zijn er 16 kandidaten die binnen
Hekla willen tewerkgesteld worden. Slechts één geslaagde kan hiervoor in aanmerking komen. De
preselectie in Brussel zal vermoedelijk in de loop van juli zijn afgerond en de opleiding start reeds in
september.
De vraag tot bevoegdheidsoverdracht naar het politiecollege is dus ingegeven door het feit dat de
politieraad niet tijdig een beslissing kan nemen.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;
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 raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002,08 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;
Gelet op het politieraadsbesluit van 21 oktober 2010 waarbij één betrekking van hoofdinspecteur politieassistent werd open verklaard;
Overwegende dat de korpschef de aanstellingstermijn noodzakelijk acht om de doelstellingen van de
dienst slachtofferbejegening te realiseren;
Overwegende dat op basis van de thans beschikbare informatie de preselectie in Brussel slechts zal
afgerond zijn half juli 2011; dat vervolgens de zonale selectie kan gebeuren; dat de uiteindelijk
weerhouden kandidaat de opleiding zou kunnen aanvatten in september 2011;
Overwegende dat er geen politieraad meer voorzien is tussen de zonale selectie en de start van de
opleiding; dat het toch noodzakelijk is dat de weerhouden kandidaat de opleiding in september kan
aanvangen;
Overwegende dat bij delegatie het politiecollege van augustus kan beslissen over de aanwerving;
4

BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Enige artikel
De overdracht en volmacht voor de benoemingsbevoegdheid bij hoogdringend van de politieraad aan
het politiecollege omtrent voor de benoeming van de hoofdinspecteur – politieassistent.
6.

KENNISNAME: AFHANDELINGSPROCEDURE M.B.T. VRAGEN OM POLITIONELE INFORMATIE
GESTELD DOOR GEMEENTE- OF POLITIERAADSLEDEN AAN DE POLITIEZONE

Voorzitter Luc Vuylsteke de Laps geeft toelichting. De bedoeling was om tegen deze raadszitting een
besluit voor te leggen, waarin duidelijk wordt bepaald op welke wijze gemeente- en politieraadsleden
over politionele zaken worden geïnformeerd.
De problematiek werd besproken in de zonale veiligheidsraad van vrijdag 17 juni l.l.. Zowel het parket als
de federale politie zijn van mening dat het opportuun is om op een gestructureerde manier en op vaste
momenten te informeren. Op basis van deze bespreking zal in de volgende raadszitting een
ontwerpbesluit worden voorgelegd.
Koen Fillet vindt dit voorstel zeer constructief maar stelt voor om de informatie per gemeente uit te
splitsen. Bovendien had hij graag dat de vragen, gesteld voorafgaand aan de nieuwe procedure, toch nog
zouden worden beantwoord.
Ook Marleen Van den Eynde vindt de voorgestelde procedure een stap in de goede richting maar stelt dat
haar parlementaire slagkracht toch wordt beperkt als ze maar een aantal keren per jaar wordt
geïnformeerd.
Luc Eeckhout wil weten op welke wijze de infostroom gaat verlopen. Raadsleden krijgen immers vaak
vragen die vrij snel en adequaat moeten kunnen worden beantwoord.
De voorzitter verduidelijkt dat dit via de politieraad met eventueel een persmoment kan gebeuren.
Raadslid Lutgart Van Loon informeert of raadsleden met vragen bij de burgemeester van hun gemeente
terecht kunnen .
De voorzitter stelt dat dit mogelijk is, alhoewel de burgemeester in kwestie vaak een afweging zal
moeten maken.
De raad verklaart zich éénparig akkoord met de voorgestelde werkwijze.
GEHEIME ZITTING:
Er werden 7 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 21.25 uur.

An Romeyns
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 23 juni 2011

An Romeyns
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter
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