POLITIERAAD
9 oktober 2013
Prins Boudewijnlaan 43a

Verslag

2650 Edegem

Aanwezig:

Koen Metsu, burgemeester- voorzitter.
Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere,
burgemeesters.
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,
Daphne Reinehr, Bart Seldeslachts, Kris Wils, Leentje Valgaerts,
Stanny Tuyteleers, Gerda Lambrecht, raadsleden.
Willy De Belder, waarnemend korpschef.
An Romeyns, zonale secretaris.

Verontschuldigd:

Rudy Van Onckelen, Mark De Cleene, raadsleden.
Christiaan Cailloux, vertrouwenspersoon raadslid Sylvain Box.

De voorzitter opent de vergadering om 20u00 en verwelkomt de aanwezigen.
Hij wenst Cynthia Govers proficiat met haar verjaardag.
Hij meldt tevens dat HEKLA als eerste politiezone het engagement heeft aangegaan om fair trade
producten aan te bieden. Deze avond kunnen de raadsleden in het kader van de week van de fair
trade een aantal filmpjes bekijken en proeven van een assortiment producten.
OPENBARE ZITTING:
1. POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 19 JUNI 2013 – GOEDKEURING.
Het verslag van de politieraad van 19 juni 2013 wordt goedgekeurd.
2. PERSONEEL: FUNCTIE VAN DRIE INSPECTEURS - VACANTVERKLARING

De voorzitter leidt dit punt in en 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 twee inspecteurs op pensioen gaan en één inspecteur met de mobiliteit de zone
verlaat;
Overwegende dat de korpschef de vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het
korps te verzekeren;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van drie inspecteurs 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.
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3. OVERHEIDSOPDRACHTEN: LEVERING VAN ELEKTRICITEIT HOOFDCOMMISSARIAAT PBL –
VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE - RAMING

De voorzitter leidt dit punt in en geeft toelichting.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd bij 2 wetten van 5 augustus 2011;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad,
de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van
overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal
niveau.
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van
de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15
juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Overwegende dat het contract met energieleverancier Electrabel Customer Solutions voor het leveren
van gas voor het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA van rechtswege afloopt op 01 januari
2014;
Overwegende dat de politiezone HEKLA, conform de wet op de overheidsopdrachten, via de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking een marktonderzoek kan voeren om zo de meest
voordelige tarieven te bedingen;
Overwegende dat deze kosten aangerekend kunnen worden op artikelnummer 330/125-12 van de
begroting 2014;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zoekt de politiezone HEKLA de meest
voordelige leverancier voor de levering van elektriciteit.
Artikel 2
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Het bedrag van de jaarlijkse uitgave, geraamd op 55.000 EUR (inclusief BTW), aan te rekenen op
artikelnummer 330/125-12 van de gewone dienst van de begroting 2014.
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.

4. OVERHEIDSOPDRACHTEN:

LEVERING

VAN

GAS

HOOFDCOMMISSARIAAT

PBL

–

VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE - RAMING

De voorzitter leidt dit punt in en geeft toelichting.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd bij 2 wetten van 5 augustus 2011;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad,
de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van
overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal
niveau.
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van
de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15
juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Overwegende dat het contract met energieleverancier Electrabel Customer Solutions voor het leveren
van gas voor het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA van rechtswege afloopt op 01 januari
2014;
Overwegende dat

de PZ HEKLA, conform de wet

op

de overheidsopdrachten, via de

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking een marktonderzoek kan voeren om zo de meest
voordelige tarieven te bedingen;
Overwegende dat deze kosten aangerekend kunnen worden op artikelnummer 330/125-13 van de
begroting 2014;
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BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zoekt de politiezone HEKLA de meest
voordelige leverancier voor de levering van gas.
Artikel 2
Het bedrag van de jaarlijkse uitgave, geraamd op 32.000 EUR (inclusief BTW), aan te rekenen op
artikelnummer 330/125-13 van de gewone dienst van de begroting 2014.
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.
5. OVERHEIDSOPDRACHT:

AANKOOP

VAN

ÉÉN

POLITIEVOERTUIG

-

RAMING

EN

VASTSTELLING GUNNINGSPROCEDURE

De voorzitter leidt dit punt in en geeft toelichting.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd bij 2 wetten van 5 augustus 2011;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad,
de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van
overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal
niveau.
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van
de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15
juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Overwegende dat voor de levering van anonieme en politievoertuigen gebruik kan worden
gemaakt van een meerjarige overeenkomst die de Federale Politie heeft afgesloten ten voordele
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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 één nieuw politievoertuig, type combi;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52 van
de buitengewone dienst van de begroting 2013, waarop 58.308,69 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van één politievoertuig, type combi, 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 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 49.000 EUR (inclusief BTW), aan te rekenen op
artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2013.
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.
De voorzitter sluit de openbare zitting om 20.05 uur.

GEHEIME ZITTING:
Er werden 4 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 20.30 uur.

An Romeyns

Koen Metsu

secretaris

voorzitter
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Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 18 december 2013

An Romeyns

Koen Metsu

secretaris

voorzitter
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