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Aanvang – einde:

To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Politieraadslid
Rudy Van Onckelen
Politieraadslid
Bart Breugelmans
Politieraadslid
Marc Van Leemput
Politieraadslid
Jan Van der Heyden
Politieraadslid
Luc Blommaerts
Politieraadslid
Jos Mertens
Politieraadslid
Ine Bosschaerts
Politieraadslid
Cynthia Govers
Politieraadslid
Koen Lauriks
Politieraadslid
Sylvain Box
Politieraadslid
Karel Van Elshocht
Politieraadslid
Thomas Aerts
Politieraadslid
Daphne Reinehr (verontschuldigd)
Politieraadslid
Bart Seldeslachts
Politieraadslid
Kris Wils
Politieraadslid
Leentje Valgaerts
Politieraadslid
Stanny Tuyteleers
Politieraadslid
Gerda Lambrecht
Politieraadslid
Mark De Cleene

Begin om 20.00 uur - eind om 22.00 uur.

Voorzitter Erik Jacobs opent de zitting om 20.00 uur.
Hij meldt dat dit zijn laatste zitting is als voorzitter van de politieraad en hij op 1 april de fakkel zal doorgeven aan collega Koen Volckaerts.
1
1.1

BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Politieraad: verslag politieraad 17 december 2014 – goedkeuring.
Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.
Aansluitend geeft korpschef Lee Vanrobays feedback over een aantal items die tijdens deze zitting aan
bod zijn gekomen.
Feedback: opvolging van de agendapunten
3.2.2 – Terugvorderingen
“Kris Wils merkt op dat de door sommige personeelsleden teveel ontvangen vergoedingen niet
werden teruggevorderd. In zitting van het politiecollege is echter beslist om dit te vermijden en
hierover afspraken te maken met de rekenplichtige. Hij wil graag weten wat het resultaat is van
die bespreking en wat men er aan gaat doen.
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De korpschef antwoordt dat hij na overleg feedback zal geven aan het politiecollege.”
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Feedback van de korpschef:
De dienst Financiën van HEKLA heeft dit besproken met de bijzondere rekenplichtige.
Net zoals in de gemeente Edegem zijn de terugvorderingen bij weddedossiers altijd op
onderstaande wijze behandeld:
 Algemene regel: alle terugvorderingen van wedde/vergoedingen/… moeten terugbetaald
worden.
 Uitzonderingen:
 het bedrag is kleiner dan 5 euro (m.a.w. de administratiekosten wegen niet op tegen
het terug te vorderen bedrag)
 een fout van een dienst zorgt voor een grote terugbetaling, die niet voorzien kon
worden door het personeelslid (bvb. in het geval van de foutieve berekening RSZ bij
vrijwilllige vierdagenweek door SSGPI).
Voor deze uitzondering moet geval per geval bekeken worden of de terugbetaling aan de
voorwaarden voldoet voor kwijtschelding. Dit wordt voorgelegd aan PC.
Dit is naar mijn weten nog maar 2 keer gebeurd: bij Kris Monden (terugvordering
onterecht nabijheidstoelage) en nu in het kader van de terugbetaling vrijwillige
vierdagenweek.
3.2.3 - GAS en gemeenschapswachten
“Kris Wils informeert naar de positie van de gemeenschapswachten. Er zijn wel wat verschillen
in de gemeenten: in sommige gemeenten worden ze aangestuurd door de politie, in andere niet.
Hij wil dan ook graag weten wat er van hen wordt verwacht en of er hierrond afspraken zijn.
Burgemeester Koen Metsu verduidelijkt dat de gemeenschapswachten een duidelijke plaats
moeten krijgen zodat ze weten wat van hen wordt verwacht. Momenteel opereren zij nog teveel
in een grijze zone. Ze zijn geen agenten, maar het is wenselijk dat zij betrokken worden in een
overlegstructuur die voor hen pertinent is.
In het kader van GAS is het de bedoeling om de werking van de gemeenschapswachten in de
verschillende gemeenten op elkaar af te stemmen. Hiervoor wordt geïnformeerd naar de
bevindingen in o.a. Gent.
Op de vraag van Jos Mertens tegen wanneer er een besluitvorming mag worden verwacht,
antwoordt korpschef Lee Vanrobays dat de politieraad op de hoogte zal worden gehouden over
de stand van zaken. Momenteel wordt er ook nog gewacht op een definitief standpunt van het
Parket.”
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Feedback van de korpschef:
 schema aanpak:
eerst GAS – daarna gemeenschapswachten (omdat GAS ook kan gaan over de
bevoegdheid van gemeenschapswachten voor het parkeerbeleid)
 Stand van zaken GAS:
zal vooral toegelicht worden door de secretaris An Romeyns (cfr langdurige afwezigheid
wegens ziekte – prioriteit aan dringende dossiers van gemeente Lint).
Dit dossier zal in principe op korte termijn in overleg met oa IGEAN en politiezone HEKLA
besproken worden. Uiteraard wordt dit ook besproken met de diverse gemeentelijke
instanties (zoals de jeugdraad…).
 Stand van zaken: samenwerking met gemeenschapswachten
De concrete bespreking zal pas gebeuren nadat het uniform politiereglement is
goedgekeurd en het duidelijk is of de gemeenschapswachten een rol te vervullen hebben
in het parkeerbeleid
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3.2.4 – Optimalisering van het onthaal door politiezone HEKLA
“Kris Wils stelt dat de openingsuren van het onthaal zijn aangepast om meer toezicht voor
scholen te realiseren. Deze aanpassing is ook interessant om meer controle op de weg naar
school te kunnen doen.
In Aartselaar is er al jaren dergelijk toezicht. Als het onthaal pas opent om 9 uur, betekent dit
dat er nog één man supplementair buiten kan worden ingezet.
Een weloverwogen keuze inzake openingsuren is dus belangrijk.
Dit wordt verder bekeken ism de korpschef.”
Feedback van de korpschef:
 Tijdens Nov en Feb werd de werklast van het onthaal in alle wijkposten gemeten.
 Op het komend politiecollege (komende vrijdag van 20 maart) wordt het voorstel
besproken om deze dienstverlening te rationaliseren in tijden van meer doen met minder
met de middelen van de wijkposten.
3.2.7 – Uniformiteit in aanvraagprocedure voor de aanvraag van verkeersborden
“Karel van Elshocht pleit voor een gelijklopende aanvraagprocedure binnen HEKLA voor
verkeersborden inname openbaar domein. Het gaat hem niet zozeer om het financiële aspect,
maar wel om de mogelijkheid om werken op korte termijn te kunnen invoeren. In sommige
gemeenten moet een aanvraag immers twee weken op voorhand gebeuren.
Er wordt gesuggereerd om dit voorstel over te maken aan de secretarissen van de gemeenten.
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De secretaris van de politiezone zal hiervoor zorgen.”
Feedback van de korpschef:
 De voorbereiding van deze besprekingen intern de wijkposten HEKLA zijn lopende om de
procedures meer op elkaar af te stemmen. Algemeen dossierbeheerder is de wijkofficier
Hans Sommer.
1.2
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Personeel: functie van drie inspecteurs – vacantverklaring.
Korpschef Lee Vanrobays 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 raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 08 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 drie operationele personeelsleden met pensioen gaan;
Overwegende dat de korpschef de vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps te
verzekeren;
BESLUIT:
Artikel 1
De functie van drie inspecteurs vacant te verklaren.
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Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
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Artikel 3
Deze vacature wordt meegedeeld aan de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinator, het diensthoofd of vervangers.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen:
1.3

Overheidsopdrachten: aankoop van een politievoertuig – raming en vastelling
gunningsprocedure.
Korpschef Lee Vanrobays licht dit punt toe.
Raadslid Kris Wils merkt op dat het besteed bedrag hoog is. Hij verwijst in dit verband naar de notulen
van het politiecollege van 19 december 2014,waarin immers werd benadrukt dat het aantal voertuigen
zou worden verminderd.
De korpschef antwoordt dat het hier gaat over de aankoop van één voertuig ter vervanging van een
bestaande wagen.
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
p.5

Lokale Politiezone HEKLA (5349)
Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM
Tel. 03 444 00 00 - Fax 03 444 00 01
e-mail: politie@hekla.be
www.hekla.be

Besproken onderwerpen
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;
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Overwegende dat ten behoeve van de dienst Zonale Permanentie & Interventie het noodzakelijk is over
te gaan tot aankoop van één nieuw politievoertuig;
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 van de Federale
Politie en de lokale politiezones op grond van het bestek gekend onder het nummer DSA 2012 R3 500
geldig tot 15/10/2015;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52
buitengewone dienst van de begroting 2015, waarop 90.000 EUR beschikbaar is;
BESLUIT:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van één politievoertuig 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 15/10/2015, betreffende de levering
van anonieme en politievoertuigen ten voordele van de Federale Politie en de lokale politiezones.
Artikel 3
Het bedrag van de totale uitgave voor het voertuig geraamd op 60.000 EUR (inclusief BTW), aan te
rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2015.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen:
De voorzitter vraagt de toehoorders het lokaal te verlaten om over te kunnen gaan naar de geheime zitting.
2
BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
Er werden 4 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens opgenomen zijn in deze agendapunten, worden die niet
gepubliceerd.
Het publiek mag de vergadering opnieuw vervoegen.
3
Varia
3.1
Toelichting actieplan intern functioneren 2015.
p.6
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3.2

Besproken onderwerpen
Korpschef Lee Vanrobays geeft uitgebreid toelichting over het actieplan intern functioneren 2015. Het is
een toepassing van het zonaal veiligheidsplan waarbij, op basis van de opmaak van het actiedoelenplan,
een aanzet tot (financiële) meerjarenplanning wordt gegeven.
Politieraadslid Mark De Cleene vraagt naar de toekomstplannen voor de wijkposten.
Korpschef Lee Vanrobays antwoordt dat de 5 wijkposten blijven bestaan en dat er dit jaar een studie
gemaakt wordt over het optimaliseren van de gebruikte infrastructuur door de wijkposten, in het
bijzonder voor Hove, Lint en Kontich.
Toelichting besproken onderwerpen op de zonale veiligheidsraad
Sinds de laatste politieraad (17-12-2014) vond er geen zonale veiligheidsraad plaats. Het eerstkomend
overleg zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart 2015.
Commissaris Werner Van Hoeck zal de cijfers over criminaliteit en verkeer van het afgelopen jaar kort
toelichten aan de hand van een presentatie. De politieraadsleden krijgen een uitgeprinte versie van het
publiek jaarverslag 2014 (zie bijlage aan de mail).

To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)

Politieraadslid Bart Seldeslachts merkt op dat drugscontrole in Kontich resulteerde in hogere cijfers.
Commissaris Werner Van Hoeck bevestigt dat gerichte inzet inderdaad zichtbaar wordt in de resultaten.

3.3
3.3.1

Politieraadslid Kris Wils stelt vast dat er een stijging is van het aantal verkeersongevallen, dit ondanks
het feit dat verkeer een prioritaire doelstelling is.
Vragen
Politieraadslid Bart Seldeslachts vraagt hoe ver het overleg tussen de burgemeester ivm bouw en
milieuovertredingen.
Korpschef Lee Vanrobays antwoordt dat de voorbereiding van deze besprekingen intern de wijkposten
HEKLA lopende zijn om de procedures meer op elkaar af te stemmen. Algemeen dossierbeheerder is de
wijkteamleiders Guy Van Reeth en Johan Janssens (Lint en Aartselaar).
Volgend overleg
17/06/2015 om 20.00 uur

An Romeyns
secretaris

Erik Jacobs
burgemeester-voorzitter
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