POLITIERAAD
20 oktober 2011
Verslag
Prins Boudewijnlaan 43a
2650 Edegem

Aanwezig:

Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter.
Koen Snyders, 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, Dave Van den Bergh (vanaf punt 2),
Diederik Vandendriessche (vanaf punt 2), Walter Verhoeven, Lea Den Abt,
Eric Van den Eynde, Daniël Roothans, raadsleden.
Willy De Belder, waarnemend korpschef.
An Romeyns, zonale secretaris.

Verontschuldigd:

Marc van den Abeelen, Stanny Tuyteleers, burgemeesters.
Lutgarde Van Loon, Maria Vansweevelt, Guy Van Sande,
Marie Nurie Odena, raadsleden.
Frank Noël, korpschef.

Voorzitter Luc Vuylsteke de Laps opent de vergadering om 20u00 en verwelkomt de aanwezigen.
OPENBARE ZITTING:

De voorzitter informeert de raad dat de mandaathernieuwing van 1/1/2012 tot 31/12/2016 van
korpschef Frank Noël werd bevestigd door het koninklijk besluit van 12 september 2011, gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 22 september. De procedure is hiermee dus volledig afgehandeld.
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 23 JUNI 2011 – GOEDKEURING.

Het verslag van de politieraad van 23 juni 2011 wordt goedgekeurd.
2.

PATRIMONIUM:
GOEDKEURING

SITE DUFFELSESTEENWEG 165, KONTICH (HUUROVEREENKOMST)

–

De voorzitter geeft toelichting en verduidelijkt op vraag van raadslid Marleen Van den Eynde dat de
huurprijs hoger ligt.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus; in het bijzonder artikel 33;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op artikel 232;
Gelet op de aangetekende brief van OCMW Edegem van 09 juni 2011, houdende de huuropzeg van de
lokalen die zij huurden voor de arbeidsgeneeskundige dienst PROVIKMO;
Gelet op het politiecollegebesluit van 17 juni 2011 waarin de huurovereenkomst bij hoogdringendheid
werd uitgebreid voor Scholengemeenschap Klavier van 01 juli 2011 tot 31 oktober 2011;
Gelet op het ontwerp van de bijlage aan de huurovereenkomst;
Overwegende dat de politiezone HEKLA eigenaar is van de gebouwen aan de Duffelsesteenweg 165 te
Kontich;
Overwegende dat OCMW Edegem de huur stopzet van de lokalen, met een oppervlakte van 76,3 m², aan
de Duffelsesteenweg 165 te Kontich op 30 juni 2011;
Overwegende dat de Scholengemeenschap Klavier de overige lokalen, met een oppervlakte van 150m²,
aan de Duffelsesteenweg 165 te Kontich, huurt voor de periode van 01 juli 2010 tot 30 juni 2014;

Overwegende dat de Scholengemeenschap Klavier het volledige gebouw aan de Duffelsesteenweg 165
te Kontich wenst te huren vanaf 01 juli 2011;
Overwegende dat het politiecollege bij hoogdringendheid de huurovereenkomst verlengd heeft van
01 juli 2011 tot 31 oktober 2011;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Enig artikel
De bijlage aan de huurovereenkomst met betrekking tot de site Duffelsesteenweg 165 te Kontich, zoals
gevoegd als bijlage bij dit besluit, tussen de politiezone HEKLA en de scholengemeenschap Klavier voor
een periode van 01 november 2011 tot en met 30 juni 2014 wordt goedgekeurd.
3.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN VIJF VERKEERSANALYSETOESTELLEN - GOEDKEURING
RAMING EN LASTENBOEK EN VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

De voorzitter geeft toelichting. Commissaris De Belder geeft op vraag van raadslid Joost Fillet technische
toelichting.
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 ontwerp van lastenboek;
Overwegende dat het plaatsen van verkeersanalysetoestellen zal toelaten op een anonieme en objectieve
wijze verkeersgegevens te verzamelen om aldus probleemsituaties juister te kunnen detecteren en
omschrijven.
Overwegende dat de levering van deze toestellen geraamd wordt op € 15.000,00 inclusief BTW;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33002/744-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2011, waarop € 25.000,00 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop van vijf verkeersanalysetoestellen voor een geraamd bedrag van € 15.000,00
(btw in) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
mits raadpleging van minstens drie kandidaat leveranciers.
Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 33002/744-51 van de buitengewone dienst van de
begroting 2011, waarop € 25.000,00 beschikbaar is.
Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 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.
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4.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID AAN IGEAN DIENSTVERLENING
TOT HET ORGANISEREN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT MET BETREKKING TOT HET AANDUIDEN
VAN EEN LEVERANCIER VOOR GAS

De voorzitter geeft toelichting.
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 het besluit van het politiecollege van 08 april 2011 betreffende de toewijzing van een tijdelijke
opdracht voor het leveren van gas aan energieleverancier Luminus;
Overwegende dat het contract met energieleverancier Luminus voor het leveren van gas afloopt op
01 januari 2012;
Overwegende dat het hernemen van de procedure tot aanduiding van een leverancier op dit ogenblik
noodzakelijk is om tijdig een nieuwe overeenkomst te kunnen sluiten voor leveringen van gas vanaf 01
januari 2012;
Overwegende dat IGEAN dienstverlening in december 2008 aan ECS (Electrabel) de opdrachten gegund
heeft voor de levering van elektriciteit en gas aan IGEAN dienstverlening en aan de besturen in wiens
naam IGEAN dienstverlening de aanbestedingsprocedure heeft gevoerd;
Overwegende dat de initiële looptijd van beide opdrachten eindigt op 31 december 2011, maar dat de
leveringscontracten verlengd werden tot 31 december 2012;
Overwegende dat politiezone Hekla deel kan nemen aan het lopende contract van IGEAN dienstverlening met
ECS;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
IGEAN dienstverlening wordt gemandateerd om de aanbestedingsprocedure voor de levering van gas in
naam van politiezone Hekla te voeren.
Artikel 2
Het lopende tijdelijk contract met gasleverancier Luminus wordt opgezegd met ingang van
01 januari 2012.
Artikel 3
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 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.

De voorzitter meldt dat de raadsleden bij de stukken voor deze zitting ook de nota hebben ontvangen
inzake de afhandelingsprocedure m.b.t. vragen om politionele informatie, gesteld door gemeente- of
politieraadsleden van de politiezone.
Raadslid Joost Fillet vindt de nota correct en volgens afspraak bezorgd. Hij gaat akkoord met de
geschetste werkwijze, maar door zijn vragen te moeten stellen via de uitvoerende macht, voelt hij zich
wel beperkt in zijn controlefunctie.
De voorzitter wijst op het feit dat niet elke vraag wordt voorgelegd aan het college. Enkel bij twijfel wordt
afgewogen voor welke materies er overleg nodig is met de Zonale Veiligheidsraad.
Gelet op het goede verloop van de zitting vraagt hij eventuele vragen over deze nota te stellen bij
behandeling van punt 8: Varia.
De voorzitter sluit de openbare zitting om 20u10.
GEHEIME ZITTING:
De voorzitter opent de geheime zitting om 20u15.
Er werden 3 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.

3

Al de punten van de zitting afgehandeld zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20u35.

An Romeyns
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 28 oktober 2011

An Romeyns
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter
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