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Aanwezig:

Koen Metsu, burgemeester- voorzitter.
Sophie De Wit, 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, Daphne Reinehr, Bart Seldeslachts, Kris Wils, Leentje Valgaerts,
Stanny Tuyteleers, Gerda Lambrecht, Mark De Cleene, raadsleden.
Willy De Belder, waarnemend korpschef.
Ann De Mulder, directiesecretaresse.

Verontschuldigd:

An Romeyns, zonale secretaris.

De voorzitter opent de vergadering om 20u00 en verwelkomt de aanwezigen. Hij licht toe waarom de vlaggen
vandaag halfstok hangen: op donderdag 4 december herdenken alle politiezones de treurige verjaardag van de
nacht waarin Kitty Van Nieuwenhuysen omkwam. Men doet dit ter herdenking van Kitty en van alle
politiemensen die tijdens de dienst het leven lieten.
De voorzitter verontschuldigt An Romeyns wegens ziekte en deelt mee dat Ann De Mulder,
directiesecretaresse, de zonale secretaris vervangt.
OPENBARE ZITTING:
1.

POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 9 OKTOBER 2013 – GOEDKEURING.

Het verslag van de politieraad van 9 oktober 2013 wordt goedgekeurd.

De voorzittter leidt de punten 2 tot en met 4 in. Joost Talloen, bijzonder rekenplichtige, geeft een
uitgebreide toelichting bij de begrotingsrekening 2012, de begrotingswijziging 2013 en de begroting
2014.
2.

BEGROTINGSREKENING, EINDBALANS EN RESULTATENREKENING 2012 - GOEDKEURING

Joost Talloen schetst de problematiek in verband met de opmaak van de rekeningen sinds de oprichting
van de zone in 2002 en geeft aan de hand van een uitgeprinte powerpointpresentatie toelichting bij de
rekening 2012.
Door speciale omstandigheden heeft de politieraad tijdens de afgelopen jaren een inhaalbeweging
moeten doen en heeft ze meerdere rekeningen per jaar moeten goedkeuren. Pas in 2012 was de
achterstand definitief weggewerkt.
Belangrijk om weten is dat de gecumuleerde saldi van de rekeningen 2002 tot en met 2011 in de loop van
2012 budgettair technisch ter beschikking kwamen om in te boeken in boekjaar 2012 als bonus uit het
verleden. Het gaat om 2.500.000 euro, waarvan een gedeelte, conform de beslissingen van het vorige en
het huidige politiecollege, naar de buitengewone dienst werd overgeheveld om de investeringen van de
voorbije jaren te financieren en hiervoor dus geen leningen aan te gaan. Het resterend bedrag werd,
rekening houdend met de in de volgende jaren sterk toenemende pensioenlasten, in een reservefonds
opgenomen.

Na de presentatie hebben de raadsleden geen opmerkingen meer en gaat de voorzitter over tot de
stemming.
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 éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De politieraad keurt het formulier T, de begrotingsrekening en haar bijlagen over het dienstjaar 2012
goed, sluitend op volgende totalen:
Gewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
14 577 044,35 euro
Vastgelegde uitgaven:
- 14 429 330,80 euro
Begrotingsresultaat:
147 713,55 euro
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
614 172,14 euro
Boekhoudkundig resultaat:
761 885,69 euro
Buitengewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
Vastgelegde uitgaven:
Begrotingsresultaat:
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
Boekhoudkundig resultaat:

1 360 000,00 euro
- 1 359 095,37 euro
904,63 euro
16 120,67 euro
17 025,30 euro

Artikel 2
De politieraad keurt de balans per 31 december 2012 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
1 109 825 euro
Vlottende activa:
2 782 343 euro
Totaal van de activa:
3 892 168 euro
Eigen vermogen:
Schulden:
Totaal van de passiva:

3 073 444 euro
818 724 euro
3 892 168 euro

Artikel 3
De politieraad keurt de resultatenrekening van 2012 goed, sluitend op volgende totalen:
Exploitatieresultaat:
- 32 220 euro
Uitzonderlijk resultaat:
- 1 222 505 euro
Resultaat van het dienstjaar:
- 1 254 725 euro

3.

FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2013 – GOEDKEURING

Joost Talloen licht de begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2013 toe aan de hand van een
powerpointpresentatie. Belangrijk in deze begrotingswijziging zijn het budget voor detachering, de
frankeringskosten en het budget voor onderhoud van gebouwen.
Er is een gevoelige daling van de personeelskost. Dit, samen met het min of meer in evenwicht blijven van
de andere uitgaven, zorgt voor een daling van de gemeentelijke toelagen in 2013 met 3,18%. Bovendien
stijgt ook het reservefonds met 72.000 euro als gevolg van het positief afsluiten van de rekening 2012 en
de dalende personeelskost in 2013.
De frankeringskosten stijgen gevoelig, vooral door de PV’s opgemaakt als gevolg van het gebruik van
flitspalen in Hove. Het gaat om een bedrag van ca. 1.500 euro/maand dat via de ontvangsten terug wordt
gerecupereerd.
Tenslotte zijn dringende renoveringskosten voor de site Aartselaar verantwoordelijk voor de stijging van
de post onderhoud gebouwen.
Na de presentatie vraagt de voorzitter of er aan- of opmerkingen zijn.
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Kris Wils vraagt naar concrete cijfers over de terugvloeiing van inkomsten door de PV’s, opgemaakt als
gevolg van het gebruik van de flitspalen in Hove.
Joost Talloen verduidelijkt dat het om de reële kost gaat die bij terugvordering bij werkingskosten wordt
geboekt.
Kris Wils vindt 20.000 EUR voor een detachering van ongeveer 3 weken vrij hoog en vraagt of dit de reële
loonkost is. Hij vond dit cijfer terug in het verslag van het politiecollege.
Waarnemend korpschef Willy De Belder merkt op dat dit bedrag een raming is en niet altijd gebaseerd is
op de effectieve termijn van detachering. Er wordt steeds een iets langere periode voorzien omdat er
tussen de overdracht vanuit de politieschool en de effectieve detachering altijd wat speling is.
Kris Wils vindt het tenslotte jammer dat het budget veiligheidsuitrusting vanuit het veiligheidsfonds
gehalveerd werd tot 25.000 EUR. Er is immers in verband met snelheid nog veel nood aan sensibilisering
en verschillende gemeenten vragen sowieso meer controles en snelheidsborden.
Joost Talloen antwoordt dat het huidige budget zal worden gebruikt voor o.a. de aankoop van vijf mobiele
snelheidsdisplays.
Waarnemend korpschef Willy De Belder voegt eraan toe dat er oorspronkelijk in de begroting een bedrag
was voorzien voor de aankoop van een systeem om PV’s en verkeersongevallen in kaart te brengen. Door
omstandigheden kon dit systeem dit jaar niet meer aangekocht worden. Dit is dan ook de belangrijkste
reden waarom dit budget bijna gehalveerd is.
De voorziene aankopen zijn uitgevoerd en de aankoop van de snelheidsinformatiedisplays staat ter
goedkeuring op deze agenda.
De voorzitter sluit de debatten en gaat over tot de stemming.
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 2013 zoals goedgekeurd door de politieraad van 13 december 2012;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2013 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
147 714 EUR
147 714 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:

11 813 313 EUR
- 279 196 EUR
11 534 117 EUR

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

11 964 431 EUR
- 327 186 EUR
11 637 245 EUR

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

201 118 EUR
-72 990 EUR
128 128 EUR

Uitgaven overboeking voor BW nr. 1:
Wijziging uitgaven overboeking:
Uitgaven overboeking na BW nr. 1:

50 000 EUR
122 714 EUR
172 714 EUR
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Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013 na BW nr. 1:

0 EUR

Buitengewone 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
905 EUR
905 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:

250 000 EUR
- 49 300 EUR
200 700 EUR

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

300 000 EUR
- 73 395 EUR
226 605 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 2013 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.
4.

FINANCIËN: BEGROTING
BEGROTING DIENSTJAAR 2014 – GOEDKEURING

Joost Talloen licht de begroting 2014 toe aan de hand van een powerpointpresentatie.
Kris Wils merkt op dat er voor de provinciale politieschool een bijdrage is voorzien van 14.000 euro. Hij wil
weten wat onze politiezone hiervoor in de plaats krijgt.
Waarnemend korpschef Willy De Belder antwoordt dat dit bedrag dient voor o.a. baremische en
functionele opleidingen, waarvoor een forfaitair bedrag per medewerker wordt betaald. Het contingent
kredieten wordt dus à rato van de behoeften verminderd.
Kris Wils vraagt tevens aandacht voor de uitrusting voor verkeersveiligheid. Hij wil weten of hier de
oorspronkelijke denkpiste voor investeringen volledig verlaten wordt in 2014.
Waarnemend korpschef Willy De Belder antwoordt dat de politiezone momenteel een afwachtende
houding aanneemt en dit in functie van wat er op federaal niveau te gebeuren staat. Er is zowel een
bedrag voorzien op de post verkeersveiligheid als op de post ICT. Hierdoor kan er, naast aankoop van PC’s,
ook aandacht besteed worden aan Mobile Office, dat een zeer grote meerwaarde voor onze politiezone
kan betekenen..
Tenslotte wil Kris Wils weten in welke richting de gemeentelijke dotatie volgend jaar zal evolueren.
Joost Talloen verduidelijkt dat het politiecollege beslist heeft om de toelage met 2% te laten stijgen, met
2012 als ijkpunt. Er wordt dus rekening gehouden met een jaarlijkse maximum stijging van 2%j. Voor
2013 blijft de stijging onder de 2% en voor 2014 wordt dit percentage aangehouden
De voorzitter sluit de debatten en gaat over tot de stemming.
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 de ministeriële omzendbrief PLP 51 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
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politiebegroting voor 2014 ten behoeve van de politiezones;
Gelet op het advies van de begrotingscommissie ingevolge artikel 11 van het ARPC;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De begroting dienstjaar 2014 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:
Ontvangsten overboekingen:
Uitgaven overboekingen:
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2014:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:

0 EUR
0 EUR
11 909 645 EUR
12 219 595 EUR
334 950 EUR
25 000 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

215 000 EUR
240 000 EUR

Ontvangsten overboekingen:

25 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2014:

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.

De voorzitter bedankt de bijzonder rekenplichtige voor de toelichtingen. Joost Talloen verlaat daarop de
vergadering.
5.

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN SNELHEIDSINFORMATIEDISPLAYS
SNELHEIDSINFORMATIEDISPLAYS – VASTSTELLING
GUNNINGSPROCEDURE – RAMING

De voorzitter leidt dit punt in.
Waarnemend korpschef Willy de Belder verduidelijkt dat het nut van deze aankoop ligt in het feit dat de
analysetoestellen een anonieme snelheidsmeting uitvoeren, sensibiliserend werken en onmiddellijk
kunnen verbaliseren.
Mark De Cleene informeert naar de huidige mobiele snelheidsmeters.
Waarnemend korpschef Willy De Belder antwoordt dat deze momenteel op een aanhangwagensysteem
staan en stilaan aan vervanging toe zijn. Nu zal er gekozen worden voor een systeem dat aan palen kan
worden bevestigd, omdat dan ook de mogelijkheid bestaat om sommige toestellen te laten werken op
zonne energie. Bovendien zijn deze toestellen verplaatsbaar.
Kris Wils merkt op dat in het besluit nog een beschikbaar budget van 50.000 euro in plaats van 25.000
euro wordt vermeld. Dit bedrag zal worden aangepast.
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
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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 ten behoeve van de dienst verkeer het noodzakelijk is over te gaan tot vervanging van
de snelheidsinformatieborden;
Overwegende dat de politiezone HEKLA, conform de wet op de overheidsopdrachten, via de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking een marktonderzoek kan voeren voor de aankoop van vijf
verplaatsbare snelheidsinformatieborden;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33002/744-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2013, waarop 25.000 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van vijf snelheidsinformatieborden wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
mits raadpleging van minstens drie kandidaat-leveranciers.
Artikel 3
Het bedrag van de uitgave, geraamd op 15.000 EUR (inclusief BTW), aan te rekenen op artikelnummer
33002/744-51 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 en vraagt aan het publiek en aan de pers om de zaal te verlaten.
GEHEIME ZITTING:
Er werden 3 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten, worden deze niet gepubliceerd.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en wenst iedereen een gezellige kerstperiode toe.
Ann De Mulder
directiesecretaresse

Koen Metsu
voorzitter
Voor eensluidend verklaard afschrift:
Edegem, 4 december 2013.

An Romeyns
secretaris

Koen Metsu
voorzitter
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