POLITIERAAD
31 januari 2013
Prins Boudewijnlaan 43a

Verslag
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Aanwezig:

Koen Metsu, burgemeester- voorzitter.
Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters.
Rudy Van Onckelen, Bart Breugelmans, Marc Van Leemput,
Jan Van der Heyden, Luc Blommaerts, Jos Mertens, Ine Bosschaerts,
Cynthia Govers, Koen Lauriks, Sylvain Box, Karel Van Elshocht,
Thomas Aerts, Bart Seldeslachts, Kris Wils, Leentje Valgaerts,
Stanny Tuyteleers, Gerda Lambrecht, Mark De Cleene, raadsleden.
Willy De Belder, waarnemend korpschef.
An Romeyns, zonale secretaris.
Christiaan Cailloux, vertrouwenspersoon raadslid Sylvain Box.

Verontschuldigd:

Sophie De Wit, burgemeester.
Daphne Reinehr, raadslid.

Voorzitter Koen Metsu opent de zitting om 20.05 uur en verwelkomt de raadsleden voor de
installatie en eedaflegging.
Bij de start van deze nieuwe legislatuur vraagt hij bijzondere aandacht voor korpschef Frank Noël,
die na een moedig gedragen ziekte is overleden. Uitgerekend op de dag van de installatie van de
nieuwe raad, heeft de politiezone Hekla ook afscheid moeten nemen van haar korpschef. Hij wenst
de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.
Vooraleer over te gaan tot behandeling van de agenda, vraagt de voorzitter één minuut stilte ter
nagedachtenis van korpschef Frank Noël.
De politieraad, in openbare zitting:
1.

INSTALLATIE VAN DE NIEUWE POLITIERAAD - EEDAFLEGGING EN RANGORDE

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder op de artikelen 12 tot en met 25;

Gelet op de brief van 22 januari 2013 houdende uitnodiging van de werkende leden van de
politieraad voor de installatievergadering op 31 januari 2013;
Op 31 januari 2013 zijn ingevolge een schriftelijke uitnodiging van het politiecollege van 22 januari
2013 de werkende leden van de politieraad in openbare vergadering bijeen gekomen onder het
voorzitterschap van de heer Koen Metsu, burgemeester van de gemeente Edegem en tevens
voorzitter van het politiecollege.
De heer Willy De Belder, waarnemend korpschef van de politiezone, en An Romeyns, secretaris van
de politiezone wonen de vergadering bij.
De voorzitter opent de openbare zitting om 20.05 uur. Na de verwelkoming stelt de voorzitter de
verschillende aanwezigen voor. Hij licht toe dat er onder de vijf burgemeesters van de politiezone
een beurtrol is afgesproken voor het voorzitterschap, waarbij eerst de burgemeester van Edegem
de functie waarneemt en vervolgens die van Kontich, Aartselaar, Lint, Hove om tenslotte terug bij
Edegem te eindigen. Daarop verleent de voorzitter het woord aan de secretaris van de politiezone.
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1. Samenstelling van de nieuwe politieraad
De secretaris geeft verduidelijking bij de bepalingen van de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, die handelen over
de samenstelling van de politieraad.
De politieraad van de politiezone HEKLA bestaat uit 19 raadsleden en wordt evenredig
samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de
meergemeentezone vormen op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers.
De burgemeesters van de vijf gemeenten zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet
meegerekend in het voornoemde aantal politieraadsleden.
De voorzitter van het politiecollege zit de vergaderingen van de politieraad voor.
De politieraadsleden zijn verkozen in openbare vergadering van de respectievelijke gemeenteraden
van de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar. Het mandaat van de verkozen
raadsleden neemt een aanvang op 31 januari 2013.
De secretaris geeft lezing van de besluiten van:
• de gemeenteraad van Hove van 3 januari 2013;
• de gemeenteraad van Edegem van 2 januari 2013;
• de gemeenteraad van Kontich van 2 januari 2013;
• de gemeenteraad van Lint van 3 januari 2013;
• de gemeenteraad van Aartselaar van 2 januari 2013;
waaruit blijkt dat de volgende gemeenteraadsleden werden verkozen tot lid van de politieraad van
de politiezone HEKLA:
Voor de gemeente Hove:

- mevrouw Gerda Lambrecht;
- de heer Mark De Cleene;

Voor de gemeente Edegem:

- de heer Bart Breugelmans;
- de heer Marc Van Leemput;
- de heer Koen Lauriks;
- mevrouw Cynthia Govers;
- mevrouw Ine Bosschaerts
- de heer Sylvain Box;
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Voor de gemeente Kontich:

- de heer Luc Blommaerts;
- de heer Karel Van Elshocht;
- de heer Thomas Aerts;
- mevrouw Daphne Reinehr;
- de heer Bart Seldeslachts;

Voor de gemeente Lint:

- de heer Stanny Tuyteleers;
- mevrouw Leentje Valgaerts;

Voor de gemeente Aartselaar:

- de heer Rudy Van Onckelen;
- de heer Jan Van der Heyden;
- de heer Jos Mertens;
- de heer Kris Wils.

De heren Koen Volckaerts, burgemeester van Hove, Koen Metsu, burgemeester van Edegem, Erik
Jacobs, burgemeester van Kontich, Harry Debrabandere, burgemeester van Lint en Sophie De Wit,
burgemeester van Aartselaar, maken ingevolge artikel 12 van de wet van 7 december 1998
houdende organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus van
rechtswege deel uit van de politieraad.

2.

Installatie en eedaflegging van de raadsleden

De voorzitter verzoekt de verkozen werkende leden van de politieraad te verklaren dat zij voldoen
aan de vereisten van verkiesbaarheid en dat zij zich niet bevinden in een geval van
onverenigbaarheid zoals bepaald in de wet. Dit betekent dat zij nog steeds de hoedanigheid van
gemeenteraadslid moeten bezitten en dat zij onderling tot en met de tweede graad geen bloed- of
aanverwant, noch echtgenoten mogen zijn.
De voorzitter stelt vast dat het aantal werkende leden, zoals verkozen door hun respectievelijke
gemeenteraden, overeenstemt met het wettelijk voorgeschreven aantal politieraadsleden.
De raadsleden worden vervolgens beurtelings verzocht om in handen van de voorzitter de eed af
te leggen overeenkomstig artikel 20bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, die luidt als volgt:
"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet
en aan de wetten van het Belgische volk".
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Mevrouw Daphne Reinehr is verontschuldigd voor de zitting en zal pas in de volgende zitting de
eed afleggen.
Achtereenvolgens leggen de eed af:
Voor de gemeente Hove:

- mevrouw Gerda Lambrecht;
- de heer Mark De Cleene;

Voor de gemeente Edegem:

- de heer Bart Breugelmans;
- de heer Marc Van Leemput;
- de heer Koen Lauriks;
- mevrouw Cynthia Govers;
- mevrouw Ine Bosschaerts
- de heer Sylvain Box;

Voor de gemeente Kontich:

- de heer Luc Blommaerts;
- de heer Karel Van Elshocht;
- de heer Thomas Aerts;
- de heer Bart Seldeslachts;

Voor de gemeente Lint:

- de heer Stanny Tuyteleers;
- mevrouw Leentje Valgaerts;

Voor de gemeente Aartselaar:

- de heer Rudy Van Onckelen;
- de heer Jan Van der Heyden;
- de heer Jos Mertens;
- de heer Kris Wils.

Aan deze raadsleden wordt akte verleend van hun eedaflegging en zij worden vervolgens als
raadslid van de politieraad van de politiezone HEKLA geïnstalleerd.
De akten van eedaflegging worden door de voorzitter en de raadsleden ondertekend en gevoegd
bij het proces-verbaal.

3.

Vaststelling van de rangorde van de raadsleden

Mevrouw Daphne Reinehr wordt vermeld in de rangorde.
Vervolgens wordt overeenkomstig de artikelen 15, 3° en 17 van de wet van 7 december 1998
houdende organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus de
rangorde van de raadsleden als volgt vastgesteld:
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Volgnr.

Voornaam

Naam

Geb. datum

Datum eerste

Aantal

mandaat

bekomen
stemmen

1

Rudy

Van Onckelen (A)

17-08-54

31 januari 2013

21

2

Bart

Breugelmans (E)

13-12-74

1 april 2001

19

3

Marc

Van Leemput (E)

24-05-72

1 februari 2007

18

4

Jan

Van der Heyden (A)

7-08-45

1 februari 2007

18

5

Luc

Blommaerts (K)

7-04-60

31 januari 2013

18

6

Jos

Mertens (A)

9-12-39

31 januari 2013

18

7

Ine

Bosschaerts (E)

9-09-92

31 januari 2013

17

8

Cynthia

Govers (E)

9-10-73

31 januari 2013

17

9

Koen

Lauriks (E)

29-05-64

31 januari 2013

17

10

Sylvain

Box (E)

2-08-46

31 januari 2013

16

11

Karel

Van Elshocht (K)

20-03-50

31 januari 2013

15

12

Thomas

Aerts (K)

21-05-91

31 januari 2013

14

13

Daphne

Reinehr (K)

1-02-88

31 januari 2013

14

14

Bart

Seldeslachts (K)

23-01-75

31 januari 2013

14

15

Kris

Wils (A)

24-03-64

1 april 2001

12

16

Leentje

Valgaerts (L)

2-01-87

31 januari 2013

11

17

Stanny

Tuyteleers (L)

14-06-52

31 januari 2013

8

18

Gerda

Lambrecht (H)

11-12-56

31 januari 2013

6

19

Mark

De Cleene (H)

1-03-69

31 januari 2013

5

6

Na deze installatie geeft waarnemend korpschef Willy De Belder een korte presentatie over de
werking van de politiezone, met verduidelijking van het organogram, het personeelskader en
werking van de wijkposten.
Commissaris Werner Van Hoeck, coördinator operaties, licht het Zonaal Veiligheidsplan toe.
De voorzitter herinnert de raadsleden alvast aan het korpsfeest, dat doorgaat op vrijdag 29 maart
2013 in de namiddag. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.
Hij dankt alle aanwezigen, en sluit de zitting om 20.50 uur.
An Romeyns

Koen Metsu

secretaris

voorzitter
Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 14 oktober 2013

An Romeyns

Koen Metsu

secretaris

voorzitter
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