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Hove
Edegem
Aartselaar
Kontich
Lint
PZ HEKLA
PZ HEKLA

Koenraad Volckaerts, burgemeester-voorzitter
Koen Metsu, burgemeester (vanaf 20u15, punt 3)
Sophie De Wit, burgemeester
Bart Seldeslachts, burgemeester
Harry Debrabandere, burgemeester
Lee Vanrobays - korpschef
Ann De Mulder, secretaris


















Aanvang – einde:

Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid

Rudy Van Onckelen
Bart Breugelmans
Marc Van Leemput
Jan Van der Heyden
Luc Blommaerts (verontschuldigd)
Jos Mertens
Ine Bosschaerts
Cynthia Govers
Koen Lauriks
René Janssens
Karel Van Elshocht
Thomas Aerts (verontschuldigd)
Daphne Reinehr (verontschuldigd)
Marleen Van den Eynde
Kris Wils
Leentje Valgaerts
Stanny Tuyteleers
Gerda Lambrecht
Mark De Cleene

Begin om 20.05 uur - einde om 20.45 uur.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder Bart Seldeslachts die als nieuwe burgemeester van Kontich het politiecollege van de politiezone
HEKLA vervoegt. Bovendien heet hij ook Marleen Van den Eynde, die Bart Seldeslachts opvolgt als politieraadslid, van harte welkom en vraagt haar de eed af te
leggen.
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BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Politieraad: ontslag van een raadslid – eedaflegging opvolger.
Op 31 januari 2013 hebben de raadsleden van de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar –
die door hun respectievelijke gemeenteraden verkozen werden tot lid van de politieraad van de
politiezone HEKLA – hun eed afgelegd en werden zij als leden van de politieraad geïnstalleerd.
De heer Bart Seldeslachts, verkozen als lid van de politieraad, heeft op 1 januari 2016 zijn ambt
opgenomen als burgemeester en is zodoende van rechtswege lid van de politieraad.
De politieraad NEEMT hier AKTE van.
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, Peter Lambrechts, via een schrijven van 14 december 2015 laten weten
dat hij verzaakt aan de plaatvervanging.
De tweede opvolger Marleen Van den Eynde werd opgeroepen als tweede plaatsvervanger. Zij heeft op
29 januari 2016 schriftelijk laten weten dat zij Bart Seldeslachts wenst te vervangen.
De aanvraag is behoorlijk en volledig ingediend bij de voorzitter van de politieraad zodat
mevrouw Marleen Van den Eynde kan toegelaten worden tot de eedaflegging en de installatie als
politieraadslid.
De politieraad besluit de verkozen opvolger onmiddellijk tot de vergadering toe te laten.
Het raadslid wordt vervolgens verzocht om in handen van de voorzitter de eed af te leggen
overeenkomstig artikel 20bis van de wet van 7 december 1998, die luidt als volgt: "Ik zweer getrouwheid
aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk".
Het raadslid legt de voorgeschreven eed af, waarvan door de voorzitter akte wordt genomen en waarna
mevrouw Marleen Van den Eynde als raadslid wordt geïnstalleerd.
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Tenslotte wordt de rangorde van de raadsleden als volgt vastgesteld:
Volgnr.

1.2

Voornaam

Naam

Geb. datum

Datum eerste
mandaat

1
Rudy
Van Onckelen (A)
17-08-54
31 januari 2013
2
Bart
Breugelmans (E)
13-12-74
1 april 2001
3
Marc
Van Leemput (E)
24-05-72
1 februari 2007
4
Jan
Van der Heyden (A)
7-08-45
1 februari 2007
5
Luc
Blommaerts (K)
7-04-60
31 januari 2013
6
Jos
Mertens (A)
9-12-39
31 januari 2013
7
Ine
Bosschaerts (E)
9-09-92
31 januari 2013
8
Cynthia
Govers (E)
9-10-73
31 januari 2013
9
Koen
Lauriks (E)
29-05-64
31 januari 2013
10
Karel
Van Elshocht (K)
20-03-50
31 januari 2013
11
Thomas
Aerts (K)
21-05-91
31 januari 2013
12
Daphne
Reinehr (K)
1-02-88
31 januari 2013
13
Kris
Wils (A)
24-03-64
31 januari 2013
14
Leentje
Valgaerts (L)
2-01-87
31 januari 2013
15
Stanny
Tuyteleers (L)
14-06-52
31 januari 2013
16
Gerda
Lambrecht (H)
11-12-56
31 januari 2013
17
Mark
De Cleene (H)
1-03-69
31 januari 2013
18
René
Janssens (E)
26-08-49
16 december 2015
19
Marleen
Van den Eynde (K)
6-12-74
17 februari 2016
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Politieraad: verslag politieraad 16 december 2015 – goedkeuring.
Het verslag van de politieraad van 16 december 2015 wordt unaniem goedgekeurd.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.

Aantal
bekomen
stemmen
21
19
18
18
18
18
17
17
17
15
14
14
12
11
8
6
5
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Personeel: functie van een commissaris – goedkeuring.
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, 11 februari 2010 en 30 september 2015 houdende goedkeuring van de
personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat er in 2016 twee officieren het korps zullen verlaten en niet meteen vervangen zullen
worden;
Overwegende dat de korpschef de vacantverklaring 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.
Artikel 3
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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 directeur, een officier van de zone, een officier van een
naburige zone en een officier van de federale politie, of vervangers.
1.4

Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Personeel: functie van een adviseur (CALog 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, 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 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;
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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 klasse 1) in contractueel dienstverband met een contract van
12 maanden, vacant te verklaren.
Artikel 2
De functie van één adviseur (CALog niveau A klasse 1) 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, de directeur en een adviseur van de zone, een
personeelslid van een naburige zone en een personeelslid van de federale politie, of vervangers.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils vraagt of de vacature van de adviseur die in december vacant verklaard werd dan
reeds ingevuld is.
De korpschef antwoordt dat de functie van directeur beleid, communicatie en kwaliteitszorg momenteel
nog niet benomen is maar dat deze vacature nog steeds lopende is.
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Overheidsopdrachten: aankoop van een politievoertuig – raming en 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 ten behoeve van de operationele diensten van de politiezone HEKLA het noodzakelijk is
over te gaan tot aankoop van twee nieuwe politievoertuigen;
Overwegende dat voor de levering van anonieme en politievoertuigen gebruik kan worden gemaakt van
een meerjarige overeenkomst die de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie heeft afgesloten
op grond van het bestek gekend onder het nummer FORCMS-VV-067, waarvan de politiezone HEKLA
gebruik kan maken;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52
buitengewone dienst van de begroting 2016, waarop 130.000 EUR beschikbaar is;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van twee politievoertuigen wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
Gebruik te maken van de open overeenkomst afgesloten door de Federale Overheidsdienst Personeel en
Organisatie op grond van het bestek gekend onder het nummer FORCMS-VV-067, betreffende de levering
van anonieme en politievoertuigen, waarvan de politiezone HEKLA gebruik kan maken.
Artikel 3
Het bedrag van de totale uitgave voor de voertuigen geraamd op 130.000 EUR (inclusief BTW), aan te
rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2016.

1.6

Overzicht van de bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils meent begrepen te hebben op één van de vorige politieraden dat het de bedoeling
is om het wagenpark af te bouwen. Gezien het aanzienlijk bedrag dat hier voorzien is voor de aankoop van
twee politievoertuigen, vreest politieraadslid Kris Wils dat er te weinig budget overblijft indien er in de loop
van het jaar nog iets gebeurt met de andere voertuigen.
De korpschef antwoordt dat er in het begin van het jaar slechts één voertuig wordt aangekocht en in de
tweede helft van het jaar wordt dan bekeken of het opportuun is om over te gaan tot de aankoop van een
tweede voertuig. Indien er tijdens het jaar één van de voertuigen niet meer rijvaardig is, zal er op de
politieraad gevraagd worden om het resterende budget van 65.000 euro te heroriënteren om dit voertuig
te vervangen.
Politieraadslid Kris Wils stelt dat er nu wel opdracht gegeven wordt om over te gaan tot de aankoop van
twee voertuigen.
De korpschef repliceert dat dit wordt gedaan om vlotter te kunnen inspelen op de markt.
Overheidsopdrachten: aankoop van dienstfietsen voor het fietsteam – goedkeuring raming .
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
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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;
Gelet op het ontwerp van het bestek;
Overwegende dat de politiezone HEKLA in de lente/zomer van 2016 van start wenst te gaan met een
fietsteam, dewelke dynamisch kan ingezet worden;
Overwegende dat voor het fietsteam, dat uit 10 vaste leden zal bestaan, er een degelijke dienstfiets/hard
tail mountainbike dient aangekocht te worden, zodat zij op een kwaliteitsvolle manier ingezet kunnen
worden;
Overwegende dat het bedrag voor de aankoop en de levering van de tien dienstfietsen geraamd wordt op
30.000 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2016;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop van tien dienstfietsen voor het fietsteam, voor een geraamd bedrag van
30.000 EUR, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mits
raadpleging van minstens drie kandidaat leveranciers.
Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330/743-51 van de buitengewone dienst van de begroting
2016.
Artikel 4
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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.
1.7

Overzicht van de bijkomende opmerkingen: geen.
Overheidsopdrachten: aankoop van collectieve bewapening, machinepistolen met toebehoren en
machinepistolen bestemd voor training/opleiding, alsook de levering en plaatsing van gunlocks –
goedkeuring raming, lastenboek en 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;
Gelet op het ontwerp van het bestek;
Overwegende dat de politiezone HEKLA haar collectieve wapens wenst te vernieuwen, alvorens de
wettelijke geldigheid van de huidige collectieve wapens verstrijkt in het jaar 2017;
Overwegende dat de politiezone HEKLA dient te beschikken over 12 machinepistolen, 1 machinepistool
red (inert)training, 1 machinepistool blue FX training, 12 optische richtmiddelen, 12 afzonderlijke laders en
12 tactische lampen met bevestiging/grip op het machinepistool;
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Overwegende dat de machinepistolen op een veilige manier meegenomen moeten kunnen worden in de
dienstvoertuigen en dat hiervoor ‘gunlock’-systeem geleverd en geplaatst moeten worden in een deel van
de dienstvoertuigen van de politiezone HEKLA;
Overwegende dat het bedrag voor de aankoop en de levering van de machinepistolen, het
trainingsmateriaal, het toebehoren en de levering en plaatsing van de gunlock-systemen geraamd wordt
op 50.000 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2016 waarop 67.000 EUR beschikbaar is.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop van 12 machinepistolen, het trainingsmateriaal, het toebehoren en de
levering en plaatsing van de gunlock-systemen, voor een geraamd bedrag van 50.000 EUR, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mits
raadpleging van minstens drie kandidaat leveranciers.
Artikel 3
Deze uitgave aan te rekenen op artikelnummer 330/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting
2016.
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.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Jan Van der Heyden vroeg zich af wie de houdbaarheidsdatum van een collectief wapen
zoals de UZI bepaalt.
De korpschef deelt mee dat het niet om de houdbaarheidsdatum gaat maar wel over de techniciteit van het
sluitstuk.
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BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
De aanwezige toeschouwers worden gevraagd de vergadering te verlaten.
Er werd 1 agendapunt behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens opgenomen zijn
in dit agendapunt, wordt dit niet gepubliceerd.
De toeschouwers mogen de vergadering opnieuw vervoegen.
3
Varia
3.1
Cijfers zonale prioriteiten 2015 (toelichting door hoofdinspecteur Koen Slegers)
De korpschef deelt mee dat er ondanks het feit dat er geen zonale veiligheidsraad is geweest tussen de
vorige politieraad en de huidige, hij toch de laatste accurate cijfers van de zonale prioriteiten wenst te
laten toelichten van het volledige jaar 2015.
Overzicht van de bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils vraagt of de milieucijfers gaan over klachten die zijn binnengekomen of
vaststellingen die de politiezone zelf heeft gedaan.
Hoofdinspecteur Koen Slegers antwoordt dat dit gaat over klachten die zijn binnengekomen.
Politieraadslid Kris Wils vraagt of de piek van 2014 te verklaren valt.
Hoofdinspecteur Koen Slegers zegt dat hier niet echt een verklaring voor te vinden is.
Politieraadslid Kris Wils informeert of de politieraadsleden deze cijfers kunnen verkrijgen.
De korpschef zal deze samen met het verslag laten versturen.
3.2
Rondvraag
3.2.1. Politieraadslid Kris Wils wenst nog vragen te stellen over het politiecollege van 20 november 2015:
De interventiewerklast van vrijdagavond tot zondag blijkt vrij beperkt te zijn. Wij beschikken in deze
periode in onze zone over drie interventieploegen, nu zou dit worden afgebouwd om een FLEX-ploeg in te
zetten om meer doelgericht te werk te kunnen gaan. Hij vraagt zich af op welke basis deze werkdruk
gemeten werd.
De korpschef licht toe dat er met drie interventieploegen op het terrein werd gewerkt van vrijdag tot
zondag. Die derde interventieploeg bleek niet echt veel opdrachten te hebben, dus op basis van de cijfers
die we kregen van de radiokamer (die de dringende oproepen aangeeft), werd er besloten deze ploeg te
oriënteren naar de juiste hot spotsectoren, waar er problemen te verwachten zijn op het vlak van overlast,
diefstal in woningen, diefstallen uit voertuigen, enz. om zo meer rendement te behalen. Daarom werd er
één interventieploeg omgedoopt tot FLEX-ploeg om doelgerichter te werken.
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3.2.2. Politieraadslid Kris Wils wenst bijkomende vraag te stellen over het politiecollege van 20 november 2015:
Er wordt een keuze gemaakt om een preventieadviseur intern aan te stellen waarvoor ook een kleine
3.500 euro aan opleiding wordt uitgetrokken. Waarom wordt dit intern voorzien terwijl de meeste
gemeenten ervaring hebben met IGEAN, die toch altijd goede diensten heeft geleverd?
Bestaat de vrees niet om werkkrachten te verliezen indien men intern preventieadviseurs gaat
opleiden/aanstellen. Preventieadviseurs liggen nu éénmaal goed in de markt en dan ben je die
opleidingskost ook kwijt.
De korpschef antwoordt dat het nooit zijn bedoeling is geweest om de samenwerking met IGEAN in vraag
te stellen tot op het moment dat hij vorig jaar een brief kreeg van FOD WASO (Federale Overheidsdienst,
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) met de mededeling dat de samenwerkingsconstructie met
IGEAN onwettelijk is. Deze mededeling werd nagekeken en onderzocht waarna IGEAN dit op een
basisoverlegcomité is komen toelichten. Ondertussen hadden we reeds de resultaten van ons onderzoek
waaruit bleek dat elke politiezone wettelijk verplicht is om zelf één van zijn medewerkers naar voor te
schuiven als interne preventieadviseur (niet extern maar wel intern). Dus de interne preventieadviseur
moet iemand zijn van de organisatie zelf en daarom had FOD WASO een groot probleem met de
samenwerkingsconstructie met IGEAN. Omdat wij als politiezone wettelijk in orde willen zijn, werd er aan
het politiecollege gevraagd om hiervoor de nodige voorzieningen te kunnen treffen.
Als er zich nu in de politiezone een veiligheidsincident voordoet, zitten we dossiermatig met bepaalde
problemen omdat we momenteel zelf geen erkende interne preventieadviseur hebben. IGEAN is
momenteel nog niet erkend als interne preventiedienst voor de politiezones.
De korpschef geeft het woord aan commissaris Dirk Fonteyne, die vanuit zijn functie dit dossier mee
opvolgt en die ook mee betrokken werd in de opleiding die voorzien is.
Commissaris Dirk Fonteyne deelt mee dat de welzijnswet zeer strikt is: iedere organisatie van 20 tot 200
medewerkers is wettelijk verplicht een interne preventieadviseur te hebben die op de loonlijst van de
organisatie staat. Indien dit niet voorzien wordt, kan de organisatie hiervoor zelfs gestraft worden. Er werd
een risicoanalyse gemaakt en daarin werd onderzocht hoe dikwijls een preventieadviseur moet worden
ingezet: dit kwam neer op ongeveer 20% van een voltijdse werkkracht maar dat kan steeds fluctueren.
De korpschef benadrukt nogmaals dat hij zich wenst in orde te stellen met de huidige wetgeving en
daarom de constructie met IGEAN wil opschorten.
3.2.3. Politieraadslid Kris Wils wenst bijkomende vraag te stellen over het politiecollege van 20 november 2015:
Destijds werd er een samenwerking aangegaan met de politiezone Rupel, die er veelbelovend uitzag, maar
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het blijkt dat die medewerking vrij éénzijdig is gezien de inzet van de politiezone HEKLA veel groter is dan
wat we ervoor terugkrijgen. Hij vindt het bovendien zeer spijtig dat een ICT-personeelslid van de
politiezone HEKLA die voor een tweedaagse opleiding naar de politiezone Rupel gaat, gewoon wordt
weggestuurd. Dit is volgens hem dan ook geen vorm van samenwerking meer en is hij van mening dat de
politiezone HEKLA hier ook geen tijd en geld meer moet insteken, gezien dit toch ook het budget van de
politiezone HEKLA niet ten goede komt.
Volgens de notulen van het politiecollege werd er ook nog een overleg gepland met de politiezone Rupel,
maar hij vraagt zich af wat hier de bedoelingen nog van kan zijn, want op deze basis denkt hij niet dat er
nog iemand van de politieraad mee akkoord zal zijn om deze samenwerking verder te zetten.
De korpschef deelt mee dat dit verhaal moet bekeken worden uit de context van vroeger: op het vlak van
ICT was er vorig jaar een reëel risico dat we geen medewerkers meer zouden hebben (één consulente die
mutatie gemaakt had naar politiezone Antwerpen en commissaris Willy De Belder en inspecteur René
Everaert gingen met pensioen). Daarom hadden we ook de samenwerkingsconstructie met de politiezone
RUPEL opgezet zonder precieze verdeelsleutel op operationeel vlak. We hadden afgesproken dat we voor
ICT-problemen door de politiezone Rupel zouden geholpen worden. De constructie was dus dat we op
operationeel vlak meer zouden geven in ruil voor ICT-ondersteuning.
Uiteindelijk hebben we geen problemen op ICT-vlak moeten ervaren, gezien er op het juiste moment de
juiste kandidaten op de screenings verschenen.
Op operationeel vlak kwamen we hierdoor in een onevenwicht wat betreft de operationele
samenwerking. Bovendien was er een hoofdinspecteur bij de politiezone HEKLA die met pensioen vertrok,
waardoor we de bijstandsverdeling van de wachtdiensten wilden herbekijken om van 10 shiften naar 5 te
gaan, wat nog steeds veel is.
De korpschef van de politiezone Rupel was hier niet mee tevreden en wou de samenwerking hierdoor dan
ook opschorten. De korpschef van onze zone vindt dit op zich wel spijtig, vooral voor de samenwerking
tussen de medewerkers op het terrein. De korpsleiding van de politiezone HEKLA heeft wel beslist dat
indien de politiezone Rupel een probleem op het terrein van dringende aard heeft, de politiezone HEKLA
er zal zijn om hen bij te staan. Maar voor structurele samenwerking wat betreft wachtdiensten, bewaking
van hun arrestanten, … stoppen we met de samenwerking en dit op vraag van de korpschef van
politiezone Rupel.
De korpschef heeft hier akte van genomen en stelt vast dat alle leden van ons korps dit kunnen begrijpen.
Intussen zijn er samenwerkingsvormen besproken met de politiezone MINOS (grens Boechout en Mortsel)
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die sinds kort een nieuwe korpschef heeft die volledig open staat om met hen samen te werken.
3.2.4. Wat betreft de burenbemiddeling, wenst politieraadslid Kris Wils tegen de volgende politieraad wat meer
informatie te krijgen aangezien hier ook al heel wat politiecolleges werden aan besteed. Zeker wat betreft
de financiële consequenties is het wenselijk dit ook op de politieraad te bespreken.
Het politiecollege deelt mee dat dit op het politiecollege dat op deze politieraad volgt nog moet besproken
worden. Er is in deze namelijk nog geen beslissing genomen.
3.2.5. Politieraadslid Jan Van der Heyden haalt het politiecollege van 16 december 2015 aan waarin gesproken
wordt over de detachering van een commissaris van de federale politie voor drie maanden om onze zone
te komen versterken. Dit betreft een geraamde kost van 23.316 euro, zijnde 7.772 euro per maand. Als
men dan kijkt naar de politieraad van 16 december 2015 waarin er een commissaris benoemd wordt met
een loon van 3.346 euro/maand, lijkt hem dit wat veel. Als die twee bedragen dan vergeleken worden, is
er een verschil van meer dan 10.000 euro voor die drie maanden en vraagt hij zich af waarom dit verschil
zo groot is.
De korpschef zal dit laten nakijken maar merkt op dat er voor gedetacheerden een standaardprijs werd
vastgelegd dat door de federale politie werd bepaald terwijl er iemand wordt aangeworven, de loonschaal
bepaald wordt door de anciënniteit en de organisatie.
De korpschef licht ook nog toe dat hij deze commissaris wenst te detacheren aangezien er dit jaar er voor
gans Vlaanderen en Brussel maar 11 aspirant-commissarissen in opleiding zijn en dat is bijzonder weinig.
Volgend jaar is er om budgettaire redenen geen officierenopleiding voorzien.
De korpschef wenst hierdoor zijn officierenpeil te verzekeren wat in andere zones dikwijls zeer moeilijk te
bekomen valt.
4
Data bijeenkomsten politieraad 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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