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Aanwezig:

Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter.
Luc Blommaerts, Stanny Tuyteleers, burgemeesters.
Jos Bergmans,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.

Verontschuldigd:

Koen Snyders, Marc van den Abeelen, burgemeesters.
Joost Fillet, Anthony Spiessens, Guy Van Sande, Eric Van den Eynde,
raadsleden.

De voorzitter opent de vergadering om 20u05 en verwelkomt de aanwezigen.
Hij meldt de verontschuldiging van raadslid Eric Van Den Eynde.
OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 20 OKTOBER 2011 – GOEDKEURING.

Het verslag van de politieraad van 20 oktober 2011 wordt goedgekeurd.

De voorzitter leidt de punten 2 tot en met 5 in en verduidelijkt dat er in de raadscommissie van
8 december door rekenplichtige Joost Talloen reeds uitgebreid toelichting werd gegeven bij volgende
documenten:
 BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2011
 BEGROTING DIENSTJAAR 2012
 BEGROTINGSREKENING: EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2006
 BEGROTINGSREKENING: EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2006
Hij gaat over tot de behandeling ervan.
2.

FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2011 – GOEDKEURING

De voorzitter leidt het punt in.
Na bevestiging door de raad dat er geen bijkomende vragen meer zijn, wordt overgegaan tot de
stemming.
Raadslid Marleen Van Den Eynde verklaart dat ze zich bij de stemming zal onthouden.
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 begroting 2011 zoals goedgekeurd door de politieraad van 16 december 2010;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;

BESLUIT met 17 stemmen vóór (67,72 %) en 1 onthouding (4,52 %):
Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2011 van de politiezone Hekla, sluitend op volgende totalen, goed
te keuren:
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
0 EUR
0 EUR

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

11 146 101 EUR
- 203 418 EUR
10 942 683 EUR

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

11 121 101 EUR
- 203 418 EUR
10 917 683 EUR

Uitgaven overboeking voor BW nr. 1:
Wijziging uitgaven overboeking:
Uitgaven overboeking na BW nr. 1:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011 na BW nr. 1:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:
Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

25 000 EUR
0 EUR
25 000 EUR
0 EUR
300 000 EUR
- 34 800 EUR
265 200 EUR

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

325 000 EUR
- 34 800 EUR
290 200 EUR

Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1:
Wijziging ontvangsten overboeking:
Ontvangsten overboeking na BW nr. 1:

25 000 EUR
0 EUR
25 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011 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.
3.

FINANCIËN: BEGROTING DIENSTJAAR 2012 – GOEDKEURING

De voorzitter leidt het punt in.
Raadslid Marleen Van Den Eynde verklaart dat de uiteenzetting tijdens de commissievergadering
zeer interessant was en er heel wat goede punten in voorliggende begroting zijn terug te vinden.
Ze merkt op dat er de laatste jaren soms wel rekening wordt gehouden met opmerkingen en/of
suggesties die tijdens de bespreking van het budget worden gemaakt en vestigt in dit verband de
aandacht op:
- Stijgende premie arbeidsongevallen
Ze stelt vast dat in dit verband een nieuwe prijsvraag zinvol is.
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Korpschef Frank Noël antwoordt dat raamcontracten worden herbekeken en prijsvragen zullen
worden georganiseerd binnen arfzienbare tijd. Hij vraagt wel wat geduld omdat door
pensionering van commissaris Willy Baeke een aantal taken moeten worden herschikt.
- Positieve evolutie inzake efficient energiebeheer
Ze merkt op dat een goede opvolging tot een merkelijke daling van het energieverbruik heeft
geleid.
- Volledige invulling van het personeelskader
De verhoogde personeelskost is verantwoord. Ze vindt het positief dat dit objectief gerealiseerd
is, maar hoopt dat er nu ook meer blauw op straat zal komen. Veiligheid is immers een
belangrijk thema dat verhoogde aandacht vraagt.
De voorzitter repliceert dat inbraak in woningen wordt opgenomen als belangrijk
aandachtspunt.
- Overuren
Volgens haar informatie krijgen vier personeelsleden een voorkeursbehandeling en leidt dit bij
het ander personeel tot frustratie. Ze vraagt duidelijkheid over het feit of overuren al of niet
worden uitbetaald.
Korpschef Frank Noël verduidelijkt dat overuren worden geregeld via de Mammoetwet.
Vergelijkend onderzoek heeft uitgewezen dat PZ Hekla in deze materie een zeer stringent beleid
voert. Als er overuren worden gepresteerd dan zijn die verantwoord. Sommige personeelsleden
zetten zich naast hun normale taken ook in voor de realisatie van belangrijke projecten. Anderen
zijn steeds bereid in te springen indien nodig.
Hij merkt ook op dat het voorziene budget voor overuren niet wordt overschreden. Er is geen
automatisme qua presteren van overuren. Misbruiken doen zich al eens voor maar worden
aangepakt.
- Richtlijnen GSM-gebruik
Ze vraagt of er sinds de problemen met GSM-gebruik in het buitenland richtlijnen zijn
uitgewerkt.
Korpschef Frank Noël verduidelijkt dat er duidelijke richtlijnen zijn.
Na bevestiging door de raad dat er geen bijkomende vragen meer zijn, wordt overgegaan tot de
stemming.
Raadslid Marleen Van Den Eynde verklaart dat ze zich bij de stemming zal onthouden.
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 17 stemmen vóór (67,72 %) en 1 onthouding (4,52 %):
Artikel 1
De begroting dienstjaar 2012 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 2012:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:
Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

0 EUR
0 EUR
11 642 322 EUR
11 572 322 EUR
70 000 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
290 000 EUR
360 000 EUR
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Ontvangsten overboekingen:

70 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2012:

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.

BEGROTINGSREKENING: EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2006 - GOEDKEURING

De voorzitter leidt het punt in.
Na bevestiging door de raad dat er geen bijkomende vragen meer zijn, wordt overgegaan tot de
stemming.
Raadslid Marleen Van Den Eynde verklaart dat ze zich bij de stemming zal onthouden.
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 (67,72 %) en 1 onthouding (4,52 %):
Artikel 1
De politieraad keurt het formulier T, de begrotingsrekening en haar bijlagen over het dienstjaar 2006
goed, sluitend op volgende totalen:
Gewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
13 892 143,24 euro
Vastgelegde uitgaven:
12 427 343,24 euro
Begrotingsresultaat:
1 464 800,00 euro
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
2 057 996,17 euro
Boekhoudkundig resultaat:
3 522 796,17 euro
Buitengewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
Vastgelegde uitgaven:
Begrotingsresultaat:
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
Boekhoudkundig resultaat:

262 046,26 euro
425 325,52 euro
- 163 279,26 euro
179 111,91 euro
15 832,65 euro

Artikel 2
De politieraad keurt de balans per 31 december 2006 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
1 154 032 euro
Vlottende activa:
5 323 933 euro
Totaal van de activa:
6 477 965 euro
Eigen vermogen:
Schulden:
Totaal van de passiva:

4 300 348 euro
2 176 617 euro
6 477 965 euro

Artikel 3
De politieraad keurt de resultatenrekening van 2006 goed, sluitend op volgende totalen:
Exploitatieresultaat:
349 900 euro
Uitzonderlijk resultaat:
-285 686 euro
Resultaat van het dienstjaar:
64 214 euro
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5.

BEGROTINGSREKENING: EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2007 - GOEDKEURING

De voorzitter leidt het punt in.
Na bevestiging door de raad dat er geen bijkomende vragen meer zijn, wordt overgegaan tot de
stemming.
Raadslid Marleen Van Den Eynde verklaart dat ze zich bij de stemming zal onthouden.
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 (67,72 %) en 1 onthouding (4,52 %):
Artikel 1
De politieraad keurt het formulier T, de begrotingsrekening en haar bijlagen over het dienstjaar 2007
goed, sluitend op volgende totalen:
Gewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
13 843 726,37 euro
Vastgelegde uitgaven:
12 137 148,82 euro
Begrotingsresultaat:
1 706 577,55 euro
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
2 155 170,55 euro
Boekhoudkundig resultaat:
3 861 748,10 euro
Buitengewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
Vastgelegde uitgaven:
Begrotingsresultaat:
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
Boekhoudkundig resultaat:

131 432,65 euro
387 139,02 euro
- 255 706,37 euro
117 157,85 euro
-138 548,52 euro

Artikel 2
De politieraad keurt de balans per 31 december 2007 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
1 184 557 euro
Vlottende activa:
5 453 133 euro
Totaal van de activa:
6 637 690 euro
Eigen vermogen:
Schulden:
Totaal van de passiva:

4 585 134 euro
2 052 556 euro
6 637 690 euro

Artikel 3
De politieraad keurt de resultatenrekening van 2007 goed, sluitend op volgende totalen:
Exploitatieresultaat:
260 922 euro
Uitzonderlijk resultaat:
29 383 euro
Resultaat van het dienstjaar:
290 305 euro
De voorzitter sluit de zitting om 20.25 uur.
GEHEIME ZITTING:
De voorzitter opent de zitting om 20.25 uur.
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 20.35 uur.
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An Romeyns
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 20 december 2011

An Romeyns
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter
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