POLITIERAAD
16 februari 2012
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,
Bart Breugelmans (vanaf agendapunt 3), Anita Muys,
Jan Van der Heyden, Lutgarde Van Loon, Diederik Vandendriessche,
Maria Vansweevelt, Walter Verhoeven, Lea Den Abt, Marie Nurie Odena,
Daniël Roothans, raadsleden.
Willy De Belder, waarnemend korpschef.
An Romeyns, zonale secretaris.

Verontschuldigd:
Marc van den Abeelen, Stanny Tuyteleers, burgemeesters.
Van den Bergh Dave, Marleen Van den Eynde, Eric Van den Eynde,
Guy Van Sande, Marc Van Leemput, raadsleden.
De voorzitter opent de vergadering om 20u00 en verwelkomt de aanwezigen.

Vooraleer over te gaan tot de behandeling van de agenda, merkt de voorzitter op dat raadslid Marleen
Van den Eynde, die afwezig is, via mail van 10 februari 2012 liet weten dat de raad niet geldig kan
vergaderen omdat de wettelijk voorziene termijnen van oproeping niet zijn gerespecteerd.
De stukken zijn in de post afgestempeld op 9 februari, waardoor er effectief een probleem is met de
termijn. Aangezien de documenten op 8 februari en dus tijdig werden bezorgd, werd navraag gedaan in
verband met het tijdstip van verwerking. Via mail heeft bpost bevestigd dat de stukken tijdig zijn
bezorgd, intern later werden verwerkt waardoor ze uiteindelijk te laat zijn afgestempeld. De raadsleden
kunnen hiervan bewijs krijgen via de door commissaris De Belder opgestelde nota na intern
administratief onderzoek én kopie van de door bpost ontvangen mail.
Na bedeling van beide stukken, vraagt de voorzitter of de raadsleden akkoord gaan om effectief te
vergaderen. Met uitzondering van raadslid Spiessens is de raad unaniem akkoord om de vergadering te
laten doorgaan.
Raadslid Spiessens merkt nog op dat raadslid Van den Eynde niet voor zichzelf kan spreken.
Hij vraagt tevens waarom er voor de geagendeerde aankopen geen enkel lastenboek is bijgevoegd.
Commissaris De Belder verduidelijkt dat de beschrijving van de lastenboeken is opgenomen in
raamcontracten. PZ Hekla maakt geen bestek vanuit de zone, maar haakt zich vast aan het raamcontract
van de federale politie.
Na het doorlopen van de normale procedure gunt het politiecollege de opdracht.
OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 15 DECEMBER 2011 – GOEDKEURING.

Het verslag van de politieraad van 15 december 2011 wordt goedgekeurd.

2.

PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN HOOFDINSPECTEUR- VACANTVERKLARING

De voorzitter geeft toelichting.
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 - 35 en XII.VI.1-8;
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 de Ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15 bis betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het politieraadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 08 mei 2002, 15 maart 2007,
28 februari 2008 en 19 februari 2009, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het
organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat een operationele personeelslid mobiliteit heeft gemaakt;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps te
verzekeren;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één hoofdinspecteur vacant te verklaren.
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, 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.
3.

OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP VAN EEN POLITIEMOTORFIETS – GOEDKEURING RAMING EN
LASTENBOEK - VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

De voorzitter geeft toelichting bij deze aankoop. De reeds bij aanvang door raadslid Spiessens gemaakte
opmerking in verband met het lastenboek, is ook op dit agendapunt van toepassing.
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;
2

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 dat voor de levering van politiemotorfietsen gebruik kan worden gemaakt van een meerjarige
overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten ten voordele van de federale politie en de lokale
politiezones op grond van het bestek gekend onder het nummer DSA 2009 R3 800 geldig tot
30 juni 2012;
Overwegende dat ten behoeve van de dienst verkeer, het noodzakelijk is over te gaan tot aankoop van
een nieuwe politiemotorfiets;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-51
buitengewone dienst van de begroting 2012, waarop € 15.000 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van een politiemotorfiets, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken van de open overeenkomst afgesloten door de federale politie op grond van het bestek
gekend onder het nummer DSA 2009 R3 800 geldig tot 30 juni 2012, betreffende de levering van politieen anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie en de politiescholen.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op € 15.000 (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/743-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2012.
Artikel 4
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.
4.

OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP VAN EEN POLITIEVOERTUIG TYPE COMBI, EEN ANONIEM
VOERTUIG EN EEN INTERCEPTIEVOERTUIG - GOEDKEURING RAMING EN LASTENBOEK
VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

De voorzitter geeft 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 dat voor de levering van anonieme en politievoertuigen gebruik kan worden gemaakt van een
meerjarige overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten ten voordele van de federale politie en
de lokale politiezones op grond van het bestek gekend onder het nummer DSA 2009 R3 800 geldig tot
30 juni 2012;
Overwegende dat ten behoeve van de dienst interventie, het noodzakelijk is over te gaan tot aankoop
van een nieuw interventievoertuig met mogelijkheid tot gecombineerd vervoer van personen en
materiaal;
Overwegende dat ten behoeve van de dienst verkeer, het noodzakelijk is over te gaan tot aankoop van
een nieuw interceptievoertuig;
Overwegende dat ten behoeve van de coördinatoren, het noodzakelijk is over te gaan tot aankoop van
een nieuw anoniem dienstvoertuig;
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Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52
buitengewone dienst van de begroting 2012, waarop € 130.000 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van een politievoertuig type combi, een anoniem voertuig en een
interceptievoertuig, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken van de open overeenkomst afgesloten door de federale politie op grond van de
bestekken gekend onder de nummers DSA 2009 R3 800 geldig tot 30 juni 2012, betreffende de levering
van anonieme en politievoertuigen ten voordele van de federale politie en lokale politiezones.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op € 130.000 (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2012.
Artikel 4
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.
5.

OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP VAN 120 WAPENS MET TOEBEHOREN - GOEDKEURING
RAMING EN LASTENBOEK - VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

De voorzitter geeft toelichting.
Raadslid Spiessens merkt op dat deze aankoop enkele maanden geleden al door de raad werd
goedgekeurd. Hij vraagt zich ook af wat er met de oude wapens gebeurt.
Commissaris De Belder verduidelijkt dat er in het raamcontract, geldig voor 20 jaar, slechts een bepaald
type wapen was opgenomen. Hier gaat het om de aankoop van 120 wapens. De oude wapens worden
vernietigd.
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 dat voor de levering van wapens en toebehoren gebruik kan worden gemaakt van een meerjarige
overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten ten voordele van de federale politie en de lokale
politiezones op grond van het bestek gekend onder het nummer DGS/DSA 2010 R3 112, geldig tot
31 december 2019;
Overwegende dat het nodig is over te gaan tot vernieuwing van de wapens en toebehoren van alle
operationele personeelsleden;
Overwegende dat de schietmonitoren voor de schietoefeningen nood hebben aan één pedagogisch
pistool;
Overwegende dat de uitgaven aangerekend kunnen worden op de buitengewone dienst artikelnummer
330/744-51 van de begroting 2012 waarop nog € 47.344 beschikbaar is;
BESLUIT:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van 120 wapens met toebehoren en een pedagogisch pistool, wordt
goedgekeurd.
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Artikel 2
Gebruik te maken van de open overeenkomst afgesloten door de federale politie op grond van het bestek
gekend onder het nummer DGS/DSA 2010 R3 112, geldig tot 31 december 2019, betreffende de levering
van wapens ten voordele van de federale politie en lokale politiezones.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave geraamd op € 46.700 (inclusief btw) aan te rekenen op artikelnummer
330/743-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2012.
Artikel 4
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.

De voorzitter sluit de openbare zitting om 20.10.
GEHEIME ZITTING:

De voorzitter opent de geheime zitting om 20.10 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 20.45 uur.

An Romeyns
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 15 februari 2012

An Romeyns
secretaris

Luc Vuylsteke de Laps
burgemeester-voorzitter

5

