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Aanwezig:









Aanvang – einde:

Begin om 20.10 uur - einde om 20.55 uur.

Hove
Edegem
Aartselaar
Kontich
Lint
PZ HEKLA
PZ HEKLA

Koen Volckaerts, burgemeester-voorzitter
Koen Metsu, burgemeester
Sophie De Wit, burgemeester
Erik Jacobs, burgemeester
Harry Debrabandere, burgemeester
Lee Vanrobays - korpschef
Ann De Mulder, directiesecretaresse





















Politieraadslid
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Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
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Politieraadslid
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Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid

Rudy Van Onckelen
Bart Breugelmans
Marc Van Leemput
Jan Van der Heyden
Luc Blommaerts
Jos Mertens
Ine Bosschaerts
Cynthia Govers
Koen Lauriks
René Janssens (vervanger Sylvain Box)
Karel Van Elshocht
Thomas Aerts
Daphne Reinehr
Bart Seldeslachts
Kris Wils
Leentje Valgaerts
Stanny Tuyteleers
Gerda Lambrecht (vanaf punt 1.9, 20.15 uur)
Mark De Cleene

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en vraagt aan politieraadslid René Janssens zijn eed af te leggen als vervangend politieraadslid van de heer Sylvain Box.
Na zijn eedaflegging, vervoegt hij de vergadering.
1
1.1

BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Politieraad: verhindering van raadslid Sylvain Box wegens ziekte en vervanging door René Janssens –
aktename
Politieraadslid Sylvain Box meldt dat hij wegens ziekte gedurende minimum 6 maanden zijn mandaat
als politieraadslid niet kan uitoefenen. In dat verband vraagt hij om zijn vervanging.
De heer René Janssens vervangt Sylvain Box gedurende de duur van zijn afwezigheid wegens ziekte.
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Aanleiding en context
Politieraadslid Sylvain Box meldt dat hij wegens ziekte gedurende minimum 6 maanden zijn mandaat
als politieraadslid niet kan uitoefenen. In dat verband vraagt hij om zijn vervanging.
Argumentatie
Het politieraadslid dat om zijn vervanging wegens ziekte verzoekt, moet een attest bij de aanvraag
voegen waaruit de minimale duur van verhindering blijkt. Bij het verzoek tot vervanging voor
verhindering wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien
dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft
(dit is ok: aanvraag 30/09/2015 – geneeskundig getuigschrift 17/09/2015 = 13 dagen).
Vooraleer de politieraad kan overgaan tot de vervanging en de installatie van de plaatsvervanger, moet
er akte genomen worden van de verhindering. De titularis verliest zijn mandaat niet.
De plaatsvervanger moet de voorgeschreven eed afleggen waarna deze dezelfde rechten en
prerogatieven heeft als het politieraadslid dat deze vervangt.
De eerste opvolger van dezelfde lijst als de titularis werd opgeroepen als plaatsvervanger. Een
opvolger kan evenwel verzaken aan de plaatsvervanging zodat de volgende opvolger zal opgeroepen
worden om de vervanging uit te oefenen.
In casu heeft de eerste opvolger, Erik Schiltz, per brief van 28 september 2015 laten weten dat hij
verzaakt aan de plaatvervanging.
De tweede opvolger René Janssens werd opgeroepen als tweede plaatsvervanger. Hij heeft op
26 oktober 2015 schriftelijk laten weten dat hij Sylvain Box wenst te vervangen gedurende de duur van
zijn afwezigheid.
De aanvraag is behoorlijk en volledig ingediend bij de voorzitter van de politieraad zodat René Janssens
kan toegelaten worden tot de eedaflegging en de installatie als tijdelijk politieraadslid.
Juridische grond
Artikel 14 van het gemeentedecreet en artikel 22 WGP
Een politieraadslid dat gedurende tenminste twaalf weken wegens ziekte niet aanwezig kan zijn op de
vergaderingen van de gemeenteraad kan om vervanging verzoeken.
Het politieraadslid wordt vervangen door de opvolger zolang de toestand van verhindering duurt.
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1.3

BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De politieraad neemt akte van het verzoek van politieraadslid Sylvain Box tot vervanging wegens ziekte
gedurende minimum zes maanden.
Artikel 2
De heer René Janssens vervangt Sylvain Box gedurende de duur van zijn afwezigheid wegens ziekte.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Politieraad: verslag politieraad 30 september 2015 – goedkeuring
Het verslag van de politieraad van 17 juni 2015 wordt unaniem goedgekeurd.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Financiën: begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2015 – goedkeuring
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 53 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones;
Gelet op het advies van de begrotingscommissie ingevolge artikel 11 van het ARPC;
Gelet op de begroting 2015 zoals goedgekeurd door de politieraad van 17 december 2014;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2015 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:

0 EUR
343 000 EUR
343 000 EUR
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Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:
Wijziging uitgaven vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1:

0 EUR
0 EUR
0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:
Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

11 670 804 EUR
- 571 676 EUR
11 099 128 EUR

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

12 211 692 EUR
- 413 718 EUR
11 797 974 EUR

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

540 888 EUR
-46 833 EUR
494 055 EUR

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

0 EUR
138 209 EUR
138 209 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2015 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:

0 EUR
350 502 EUR
350 502 EUR

Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:
Wijziging uitgaven vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1:

0 EUR
350 502 EUR
350 502 EUR
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Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar:
Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1:

181 500 EUR
- 3 223 EUR
178 277 EUR

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

181 500 EUR
- 1 123 EUR
180 377 EUR

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

0 EUR
2 100 EUR
2 100 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2015 na BW nr. 1:

1.4

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.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Financiën: begroting dienstjaar 2016 – goedkeuring
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 niet beschikbaar zijn van een nieuwe ministeriële omzendbrief PLP betreffende de
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2016 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 :
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Artikel 1
De begroting dienstjaar 2016 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 2016:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:

0 EUR
0 EUR
11 528 730 EUR
12 057 358 EUR
644 828 EUR
116 200 EUR
0 EUR

0 EUR
0 EUR

Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

445 221 EUR
561 421 EUR

Ontvangsten overboekingen:

116 200 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2016:

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.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
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Personeel: functiebeschrijvingen en competentieprofielen – wegingscriteria niveau A – goedkeuring.
De korpschef 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 in
politiediensten, inzonderheid: deel II, het personeel, titel III, het administratief en logistiek kader,
hoofdstuk II, de loonschalen;
Gelet op de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van
30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het
administratief en logistiek kader van de politiediensten van 5 juni 2007;
Gelet op het statuut voor de personeelsleden van het administratief en logistiek kader, in voege van
1 januari 2007, dient de loonklasse voor deze functies vastgesteld te worden. Het ministerieel besluit
van 5 juni 2007 regelt het systeem van de weging van deze functies;
Overwegende dat op 21 oktober 2015 het voorstel voor de weging voor de calogfuncties van niveau A
voor de lokale politie HEKLA werd overgemaakt aan de federale politie, DGS/DSP/ontwikkeling HR,
conform de richtlijnen van de omzendbrief GPI 60;
Gelet op de toelichting door de korpschef van het globaal organisatieplan op de politieraad van
17 juni 2015;
Gelet op de besprekingen op het politiecollege van 3 juni 2015 en 30 juli 2015;
Gelet op de bespreking van dit dossier op het basisoverlegcomité van 2 september 2015, waarbij de
syndicale afgevaardigden de personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan
hebben goedgekeurd;
Gelet op het advies van de wegingscommissie van 28 oktober 2015;
Gelet op het politieraadsbesluit van 30 september 2015, houdende de goedkeuring van het
organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijvingen. Daarin zijn 3 functies van het A-niveau
van het administratief en logistiek kader opgenomen, zijnde directeur beleid-communicatiekwaliteitszorg (BCK) – klasse A2, diensthoofd personeel-logistiek-ICT-financiën (PLIF) – klasse A1,
adjunct diensthoofd personeel-logistiek-ICT-financiën (PLIF) – klasse A1;
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BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De wijziging van de personeelsformatie met betrekking tot de weging van volgende functies van het
niveau A van het administratief en logistiek kader van de personeelsleden wordt goedgekeurd:
 directeur beleid-communicatie-kwaliteitszorg (BCK) – klasse A2;
 diensthoofd personeel-logistiek-ICT-financiën (PLIF) – klasse A1;
 adjunct diensthoofd personeel-logistiek-ICT-financiën (PLIF) – klasse A1.

1.6

Artikel 2
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, verzonden aan de provinciegouverneur.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Personeel: Functie van een commissaris - vacantverklaring
De korpschef 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
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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 een commissaris met pensioen is vanaf 01 december 2015;
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 een commissaris vacant te verklaren.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum
van de tweede navolgende mobiliteitscyclus.

1.7

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 coördinator, een officier van de zone, een officier
van een naburige zone en een officier van de federale politie, of vervangers.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Personeel: functie van een adviseur (CALog A2) - vacantverklaring
De korpschef 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
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van de politiediensten (Mammoetbesluit), in het bijzonder de artikelen IV.I.37 en VI.II.8 - 35;
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, 11 februari 2010 en 30 september 2015 houdende goedkeuring van
de personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat voorzien is dat een ambt binnen de personeelsformatie om dringende redenen kan
worden ingevuld door een personeelslid in dienst genomen bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde
duur van maximum twaalf maanden;
Overwegende dat een betrekking die via contractuele aanwerving wordt ingevuld, in een onmiddellijk
navolgende mobiliteitscyclus vacant moet verklaard worden;
Overwegende dat er in 2016 twee officieren het korps zullen verlaten en niet meteen vervangen zullen
worden;
Overwegende dat er momenteel twee plaatsen van adviseur niet zijn ingevuld;
Overwegende dat de korpschef de vacantverklaring bij hoogdringendheid noodzakelijk acht om de
goede werking van het korps te verzekeren;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één adviseur (Calog niveau A) in contractueel dienstverband met een contract van
12 maanden, vacant te verklaren.
Artikel 2
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De functie van één adviseur (Calog niveau A) in een mobiliteitscyclus onmiddellijk na de contractuele
aanwerving vacant te verklaren;
Artikel 3
Deze vacature wordt meegedeeld aan de Directie van de Rekrutering en Selectie.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, twee officieren van de zone, een personeelslid van een
naburige zone en een personeelslid van de federale politie, of vervangers.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Personeel: Functie van een hoofdinspecteur - vacantverklaring
De korpschef 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 een hoofdinspecteur gebruik maakt van het stelsel van non-activiteit voorafgaand
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aan de pensionering vanaf 01 maart 2016;
Overwegende dat de korpschef de vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps te
verzekeren;

1.9

BESLUIT met éénparigheid:
Artikel 1
De functie van een hoofdinspecteur 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 personeelsbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinator en het diensthoofd of vervangers.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Personeel: Functie van drie inspecteurs - vacantverklaring
De korpschef 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
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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 mobiliteit maken;
Overwegende dat de korpschef de vervanging en de aanwerving 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 personeelsbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinator en het diensthoofd of vervangers.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils vraagt hoe lang deze personeelsleden bij ons tewerkgesteld waren.
De korpschef licht toe dat twee van de drie inspecteurs die mobiliteit maken, momenteel de
promotieopleiding volgen tot hoofdinspecteur. Deze twee personeelsleden werden vóór hun opleiding
reeds ingezet in HEKLA als aangesteld hoofdinspecteur. Zij willen beiden terugkomen naar HEKLA en
zullen zich dan ook kandidaat stellen voor de functie van hoofdinspecteur na hun opleiding.
De derde inspecteur die mobiliteit maakt, heeft wegens familiale redenen gekozen voor de politiezone
Gent waar zij vanaf 1 januari 2016 zal starten. Zij heeft zes jaar voor de politiezone HEKLA gewerkt.
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Overheidsopdracht: aankoop van zeventien laptops met toebehoren Goedkeuring raming en lastenboek - vaststelling gunningsprocedure.
De korpschef 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 de PZ HEKLA zeventien laptops wenst aan te kopen en dat deze uitgerust moeten
worden met de nodige accessoires en toepassingen, zoals een adequaat antivirusprogramma, een
draadloze muis, een draadloos keyboard, een laptopcase en de toepassing Office 365;
Overwegende dat voor de aankoop van de laptops, inclusief docking stations, er gebruik kan worden
gemaakt van een meerjarige raamovereenkomst die de werd afgesloten door de FOD Personeel &
Organisatie, waar de geïntegreerde politie van gebruik kan maken, op grond van het bestek gekend
onder het dossiernummer FORCMS-PC-074, geldig tot 31/10/2016;
Overwegende dat voor de aankoop van antivirusprogramma’s er gebruik kan worden gemaakt van een
meerjarige raamovereenkomst die de werd afgesloten door Smals, waar de geïntegreerde politie van
gebruik kan maken, op grond van het bestek gekend onder het dossiernummer SMALS-BBp.14
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001.07/2014, geldig tot 28/04/2019;
Overwegende dat voor de aankoop van laptopcases en draadloze keyboards er gebruik kan worden
gemaakt van een meerjarige raamovereenkomst die de werd afgesloten door de FOD Personeel &
Organisatie, waar de geïntegreerde politie van gebruik kan maken, op grond van het bestek gekend
onder het dossiernummer FORCMS-PC-078-2, geldig tot 19/03/2016;
Overwegende dat voor de aankoop van de draadloze muizen en de toepassing Office 365 er gebruik zal
worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking om deze opdracht te
gunnen;
Overwegende dat de uitgaven voor de aankoop van zeventien laptops, met antivirusprogramma,
draadloze muis, draadloos keyboard, laptopcase en Office 365 kunnen aangerekend worden op
artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2015, waarop nog
33.072,10 EUR beschikbaar is;
Overwegende dat de uitgaven voor de jaarlijkse verlenging van de licenties Office 365 vanaf het
begrotingsjaar 2016 aangerekend kunnen worden op artikelnummer 330/123-13 van de gewone dienst
van de begroting;
BESLUIT met 24 stemmen vóór en 1 onthouding (Karel Van Elshocht):
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van zeventien laptops, inclusief accessoires en toepassingen, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Gebruik te maken van de open meerjarige raamovereenkomsten afgesloten door de FOD Personeel &
Organisatie en Smals, waar de geïntegreerde politie gebruik van kan maken, meer bepaald de
bestekken gekend onder de dossiernummers FORCMS-PC-074, FORCMS-PC-078-2 en
SMALS-BB-001.07/2014.
Gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop van
draadloze computermuizen en Office 365.
Artikel 3
Het bedrag van de totale uitgave voor de aankoop, geraamd op 32.300 EUR (inclusief BTW), aan te
rekenen op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst begroting 2015.
Het bedrag van de uitgave voor het de jaarlijkse verlenging van de licenties Office 365 vanaf
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begrotingsjaar 2016 aan te rekenen op artikelnummer 330/123-13 van de gewone dienst van de
begroting .
Artikel 4
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 86 van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, verzonden aan de provinciegouverneur.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Karel Van Elshocht informeert waarom deze laptops zo duur moeten zijn. Hij zegt dat er
toch ook goedkopere laptops op de markt zijn die ook degelijk zijn. Hij vraagt zich af wat de
toegevoegde waard is van deze meerprijs.
De korpschef geeft het woord aan hoofdinspecteur Tim De Boeck als dossierbeheerder die hierover een
technische toelichting geeft.
BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
De voorzitter vraagt het publiek de zaal te verlaten voor de gesloten zitting.
Er werden 4 agendapunten behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens opgenomen zijn in deze agendapunten, worden die niet
gepubliceerd.

3
3.1.

Het publiek mag de vergadering terug vervoegen.
Varia
Toelichting van de cijfers ZVR 20-11-2015 (door hoofdinspecteur Koen Slegers)
Pollitieraadslid Kris Wils merkt op dat de cijfers betreffende verkeersongevallen berekend werden tot
eind oktober en vraagt zich af, met nog twee moeilijke maanden in het vooruitzicht (winterprik), of
deze cijfers niet meer gaan escaleren. Hij vraagt of hiervan een prognose is gemaakt.
Hoofdinspecteur Koen Slegers antwoordt dat dit een moeilijke oefening betreft en dat dit soms weinig
te maken heeft met weersomstandigheden, wel merken we op dat met de donkere dagen er meer
verkeersongevallen zijn idem naar analogie met de diefstallen in woningen.
Hoofdinspecteur Koen Slegers zegt dat hij deze cijfers de eerste politieraad in 2016 zal kunnen
meedelen.
Politieraadslid Rudy Van Onckelen vraagt of de cijfers van de verkeersongevallen op de A12, die
geregistreerd werden door de federale politie, mee inbegrepen zijn in deze presentatie.
Hoofdinspecteur Koen Slegers antwoordt dat deze niet werden opgenomen in de HEKLA-cijfers,
aangezien de A12 tot het werkterrein van de federale wegpolitie behoort. De lokale politie HEKLA komt
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in principe enkel tussen op de zijrijbanen van de A12.
Vragenronde
 Politieraadslid Kris Wils informeert naar de laatste zonale veiligheidsraad die bijeengekomen is
in november en waar de actiepunten van 2016 werden besproken. Hij vraagt of er daar een
toelichting kan over gegeven worden.
De korpschef antwoordt dat er met de federale politie en het Parket is afgesproken om de
actieplannen 2015 gewoon verder te zetten.
Als zij andere accentpunten wensen te implementeren, zal dit besproken worden op één van
de volgende bijeenkomsten van de zonale veiligheidsraad.
 Politieraadslid Luc Blommaerts heeft opgevangen dat het project vermist@hekla.be zou zijn
stopgezet.
De korpschef repliceert dat dit niet zo is, maar wenst dit anders te kaderen: destijds werd
hoofdinspecteur Patrick Crabbé bijna volledig opgeslorpt door dit project dat heel veel succes
kende en waardoor deze persoon vooral buiten de HEKLA-zone actief was om overal
uiteenzettingen te geven. Dit project wordt nog steeds opgevolgd door de politiezone HEKLA,
maar de korpschef heeft wel aan het diensthoofd van de cel vermiste personen, Alain Remue,
gevraagd om dit peterschap over te nemen voor gans België, welke hier volledig mee akkoord
ging.
Politieraadslid Luc Blommaerts vraagt of de interne werking met de rusthuizen dezelfde blijft.
De korpschef bevestigt dit.
 Politieraadslid Jos Mertens vraagt waarom de toegangsbadges van de politieraadsleden werden
geblokkeerd en of dit definitief zal zijn.
De korpschef antwoordt dat het systeem niet toelaat om een bepaald toegangsuur op de
badges te kleven, wat betekent dat indien iemands badge ontvreemd wordt, die persoon ten
allen tijde toegang heeft tot het hoofdcommissariaat. Naar aanleiding van de huidige
terreurdreiging wordt de politie geacht voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen voor de
politiegebouwen. Daarom werd er de keuze gemaakt om te vragen aan de politieraadsleden
zich voortaan aan te bieden aan het onthaal om zo de vergadering te kunnen vervoegen.
 Politieraadslid Kris Wils informeert naar de stappen die reeds ondernomen zijn in verband met
de communicatie rond de aangepaste openingsuren van de politiekantoren, wat trouwens ook
een vraag was van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
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De korpschef repliceert dat er binnen HEKLA communicatie is geweest via de nieuwsbrief, via
de website, via de wijkdienst en via uithangbrieven aan de kantoren.
Anderzijds werd dit ook gepubliceerd in de gemeentebladen om dit zo naar de bewoners te
verspreiden.
De voorzitter en de korpschef vermelden dat deze raadszitting de laatste politieraad is voor
burgemeester Erik Jacobs en uit naam van de lokale politie HEKLA, uiten hun waardering naar de
burgemeester voor de constructieve samenwerking van de voorbije jaren.
Data bijeenkomsten politieraad 2016
 17 februari 2016
 13 april 2016.
 15 juni 2016.
 14 september 2016.
 14 december 2016 (voorafgegaan door raadscommissie op 7 december 2016).

Ann De Mulder
secretaris

Koenraad Volckaerts
burgemeester-voorzitter
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