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De voorzitter opent de vergadering om 20u10 en verwelkomt de aanwezigen.

OPENBARE ZITTING:

1. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 31 JANUARI 2013 – GOEDKEURING.
Het verslag van de politieraad van 31 januari 2013 wordt goedgekeurd.

2. POLTIERAAD: INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING VAN EEN RAADSLID
Mevrouw Daphne Reinerhr, was verontschuldigd voor de installatievergadering. Zij is op 2 januari
2013 door de gemeenteraad van Kontich verkozen tot politieraadslid.

De voorzitter verzoekt Daphne Reinehr, werkend lid van de politieraad, te verklaren dat zij voldoet
aan de vereisten van verkiesbaarheid en dat zij zich niet bevindt in een geval van
onverenigbaarheid zoals bepaald in de wet. Dit betekent dat zij nog steeds de hoedanigheid van
gemeenteraadslid moet bezitten en dat zij met een ander lid van deze politieraad geen bloed- of
aanverwantschap mag hebben tot en met de tweede graad , noch echtgenote mag zijn..
Daphne Reinehr wordt 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".
Er wordt akte verleend van haar eedaflegging en zij wordt vervolgens als raadslid van de
politieraad van de politiezone Hekla geïnstalleerd.
Haar rangorde werd reeds vermeld tijdens de installatievergadering.

3. POLITIERAAD: POLITIERAADSLEDEN – BEREKENING VAN DE PRESENTIEGELDEN

Waarnemend korpschef Willy De Belder licht toe dat het presentiegeld ten bedrage van 148,74
naar boven werd afgerond.
De voorzitter voegt eraan toe dat er voor de politieraad geen presentiegeld voorzien is voor een
vertrouwenspersoon van een raadslid.
Gelet op artikel 12 en 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op artikel 11, 12, 12bis en 19 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 22 van de bijlage III van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op artikel 61 van de Provinciewet;
Gelet op het schrijven van de Minister met referentie SAT/ADM/cvdl/2003/s0413/D-162;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2013 het presentiegeld nooit minder dan 59,80 euro
(37,18 euro x 1,6084) en nooit meer dan 194,70 euro (121,05 euro x 1,6084) mag bedragen;
Gelet op de bespreking in het politiecollege van 22 februari 2013 waarin wordt beslist om:
•

het presentiegeld op hetzelfde niveau te behouden;

•

enkel presentiegeld toe te kennen aan het effectief raadslid;

•

geen presentiegeld toe te kennen voor raadscommissies;

Gelet op de bespreking in de politieraad;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
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Artikel 1
Het presentiegeld wordt vastgesteld op 150,00 EUR (vast bedrag - niet gekoppeld aan de index).
Artikel 2
De politiezone Hekla verzoekt om de berekening van de presentiegelden over te laten aan SSGPI
en sluit hiervoor een overeenkomst af.
Artikel 3
Dit besluit kent rechtsingang vanaf 1 februari 2013.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
•

de betrokken raadsleden;

•

de korpschef;

•

de bijzonder rekenplichtige;

•

het SSGPI (t.a.v. de bevoegde satelliet).

4. PERSONEEL:

FUNCTIE

VAN

TWEE

INSPECTEURS

DIENST

RECHERCHE

-

VACANTVERKLARING

Waarnemend korpschef Willy De Belder 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 tot VI.II.71;
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 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 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit;
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Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 en GPI 15bis van 26 juni 2002
betreffende de toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op
twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de politieraadsbesluiten van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 8 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;
Overwegende dat een operationele personeelsleden van de dienst recherche op pensioen gesteld
werd;
Overwegende dat een operationele personeelsleden van de dienst recherche ontslagen werd;
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 twee inspecteurs dienst recherche wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinatoren of vervangers.

5. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN INSPECTEUR DIENST VERKEER - VACANTVERKLARING

Waarnemend korpschef Willy De Belder 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 tot VI.II.71;
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;
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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 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 en GPI 15bis van 26 juni 2002
betreffende de toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op
twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de politieraadsbesluiten van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 8 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;
Overwegende dat een operationeel personeelslid van de dienst verkeer de zone met mobiliteit
heeft verlaten;
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 een inspecteur dienst verkeer wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinatoren of vervangers.

6. PERSONEEL:

FUNCTIE

VAN

VIER

INSPECTEURS

DIENST

INTERVENTIE

-

VACANTVERKLARING
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Waarnemend korpschef Willy De Belder 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 tot VI.II.71;
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 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 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 en GPI 15bis van 26 juni 2002
betreffende de toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op
twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de politieraadsbesluiten van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 8 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;
Overwegende dat vier operationele personeelsleden op pensioen gesteld worden;
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 vier inspecteurs interventie wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
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De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinatoren of vervangers.

7. PERSONEEL: FUNCTIE VAN EEN ASSISTENT, DIENST ALGEMEEN SECRETARIAAT EN BALIE
(CALog, NIVEAU C) -VACANTVERKLARING

Waarnemend korpschef Willy De Belder geeft toelichting.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
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 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 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 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit;
Gelet op het ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 en GPI 15bis van 26 juni 2002
betreffende de toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op
twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de politieraadsbesluiten van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 8 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;
Overwegende dat een assistent van de dienst Algemeen Secretariaat en Balie met mobiliteit de
zone verlaat op 01 mei 2013;
Overwegende dat de korpschef deze vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het
korps te verzekeren;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Een functie van assistent (CALog niveau C) dienst Algemeen Secretariaat en Balie, wordt vacant
verklaard.
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Artikel 2
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
Bij gebreke aan kandidaten via de mobiliteitscyclus, zal de plaats worden geopend voor externe
statutaire rekrutering.
Artikel 5
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinatoren of vervangers en een
personeelslid van het administratief en logistiek kader met minimum de graad van assistent.

8. OVERHEIDSOPDRACHT: AANPASSING GRENSBEDRAGEN VOOR AANKOPEN
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;
Overwegende dat de politiezone HEKLA sedert de oprichting nog steeds dezelfde grensbedragen
hanteert voor de aankoopprocedures;
Overwegende dat het om redenen van efficiëntie gepast is om de grensbedragen te actualiseren;
Overwegende

dat

momenteel

volgende

grensbedragen

gelden

voor

de

respectievelijke

aankoopprocedures:
Gewone dienst begroting:
-

opdrachten tot 1.250 EUR, bestelbon te ondertekenen door korpschef

-

opdrachten meer dan 1.250 EUR doch minder dan 35.000 EUR, besluit politiecollege

-

opdrachten meer dan 35.000 EUR tot maximum 105.000 EUR, besluit politieraad en besluit
politiecollege
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-

opdrachten meer dan 105.000 EUR, opstellen lastenboek, besluit politieraad en besluit
politiecollege

Buitengewone dienst begroting:
-

opdrachten tot 5.500 EUR, besluit politiecollege

-

opdrachten boven 5.500 EUR, besluit politieraad en besluit politiecollege

Overwegende

dat

volgende

aanpassingen

van

deze

grensbedragen

voor

efficiëntere

aankoopprocedures zullen zorgen:
Gewone dienst begroting:
-

opdrachten tot 1.750 EUR, bestelbon te ondertekenen door korpschef

-

opdrachten meer dan 1.750 EUR doch minder dan 35.000 EUR, besluit politiecollege

Buitengewone dienst begroting:
-

opdrachten tot 7.500 EUR, besluit politiecollege

-

opdrachten boven 7.500 EUR, besluit politieraad en besluit politiecollege

BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De aanpassing van de grensbedragen bij aankoopprocedures wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Voor de gewone dienst begroting wordt het grensbedrag opgetrokken naar 1.750 EUR voor
opdrachten waarvoor een door de korpschef ondertekende bestelbon vereist is.
Artikel 3
Voor de buitengewone dienst begroting wordt het grensbedrag opgetrokken naar 7.500 EUR voor
opdrachten waarvoor een besluit politiecollege vereist is.

9. OVERHEIDSOPDRACHT: AANKOOP VAN TWEE POLITIE VOERTUIGEN - RAMING EN
LASTENBOEK -VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

Waarnemend korpschef Willy De Belder 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;
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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 2012 R3
500, geldig tot 15/10/2014;
Overwegende dat ten behoeve van de dienst interventie, het noodzakelijk is over te gaan tot
aankoop van twee nieuwe politievoertuigen;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52
buitengewone dienst van de begroting 2013, waarop € 130.000 beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van twee politievoertuigen 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 2012 R3 500 geldig tot 15/10/2014, 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 75.000 EUR (inclusief btw) aan te rekenen op
artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2013.

GEHEIME ZITTING:
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 21.45 uur.

Ann De Mulder

Koen Metsu

directiesecretaresse

voorzitter
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Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 14 oktober 2013

An Romeyns

Koen Metsu

secretaris

voorzitter
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