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Aanwezig:

Aanvang – einde:

To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Aartselaar
Edegem
Kontich
Hove
Lint
PZ HEKLA
PZ HEKLA

Sophie De Wit, burgemeester-voorzitter
Koen Metsu, burgemeester
Bart Seldeslachts, burgemeester
Koenraad Volckaerts, burgemeester
Harry Debrabandere, burgemeester
Lee Vanrobays, korpschef
Ann De Mulder, secretaris

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
Jos Mertens
Shana Convents
Cynthia Govers
Koen Lauriks
René Janssens
Karel Van Elshocht
Thomas Aerts
Joost Fillet
Marleen Van den Eynde
Kris Wils
Annemie Janssens
Stanny Tuyteleers
Gerda Lambrecht
Mark De Cleene

Begin om 20.00 uur - einde om 21.15 uur.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder de nieuwe raadsleden en zegt de droeve
plicht te hebben om mee te delen dat op 29 augustus politieraadslid Sylvain Box in het UZA te Edegem,
vrijwillig, bewust en in alle sereniteit, waardig afscheid heeft genomen van het leven.
Ter nagedachtenis wensen wij een minuut stilte te houden.
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BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Politieraad: ontslag van drie (vier) raadsleden – eedaflegging opvolgers.
Toelichting door de voorzitter.
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.
Mevrouw Leentje Valgaerts, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 8 juni 2016 ter kennis
gebracht dat zij afstand doet van haar mandaat.
Mevrouw Daphne Reinehr, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 29 augustus 2016 ter
kennis gebracht dat zij afstand doet van haar mandaat.
Mevrouw Ine Bosschaerts, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 31 augustus 2016 ter
kennis gebracht dat zij afstand doet van haar mandaat.
De heer Sylvain Box, verkozen als lid van de politieraad en in de politieraad van 16 december 2015
wegens ziekte gedurende zes maanden vervangen door de tweede opvolger René Janssens, is op
29 augustus 2016 overleden.
De politieraad NEEMT hier AKTE van.
De gemeenteraad van Lint heeft op 3 januari 2013 bij de verkiezing van de leden van de politieraad
mevrouw Annemie Janssens, geboren op 3 maart 1975, wonende te 2547 Lint, aan de
Van Asschestraat 8, verkozen als opvolger van ontslagnemend raadslid Leentje Valgaerts.
De gemeenteraad van Kontich heeft op 2 januari 2013 bij de verkiezing van de leden van de politieraad
de heer Joost Fillet, geboren op 7 februari 1964, wonende te 2550 Kontich, aan de
Edegemsesteenweg 65, verkozen als opvolger van ontslagnemend raadslid Daphne Reinehr.
De gemeenteraad van Edegem heeft op 2 januari 2013 bij de verkiezing van de leden van de politieraad
mevrouw Shana Convents, geboren op 10 oktober 1993, wonende te 2650 Edegem, aan de
Jonkersaard 21, verkozen als opvolger van ontslagnemend raadslid Ine Bosschaerts.
De gemeenteraad van Edegem heeft op 2 januari 2013 bij de verkiezing van de leden van de politieraad
de heer René Janssens, geboren op 26 augustus 1949, wonende te 2650 Edegem, aan de Graaf de
Fienneslaan 45, verkozen als opvolger van overleden raadslid Sylvain Box.
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De aanvragen zijn behoorlijk en volledig ingediend bij de voorzitter van de politieraad zodat
mevrouw Annemie Janssens, de heer Joost Fillet, mevrouw Shana Convents en de heer René Janssens
kunnen toegelaten worden tot de eedaflegging en de installatie als politieraadslid.
De politieraad besluit de verkozen opvolgers onmiddellijk tot de vergadering toe te laten.
De raadsleden worden 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".
De raadsleden leggen de voorgeschreven eed af, waarvan door de voorzitter akte wordt genomen en
waarna mevrouw Annemie Janssens, de heer Joost Fillet, mevrouw Shana Convents en de heer René
Janssens als raadsleden worden geïnstalleerd.
Tenslotte wordt de rangorde van de raadsleden als volgt vastgesteld:
Volgnr.

Voornaam

Naam

Geb. datum

Datum eerste
mandaat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rudy
Bart
Marc
Jan
Luc
Jos
Cynthia
Koen
Karel
Thomas
Kris

Van Onckelen (A)
Breugelmans (E)
Van Leemput (E)
Van der Heyden (A)
Blommaerts (K)
Mertens (A)
Govers (E)
Lauriks (E)
Van Elshocht (K)
Aerts (K)
Wils (A)

17-08-54
13-12-74
24-05-72
7-08-45
7-04-60
9-12-39
9-10-73
29-05-64
20-03-50
21-05-91
24-03-64

31 januari 2013
1 april 2001
1 februari 2007
1 februari 2007
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013

Aantal
bekomen
stemmen
21
19
18
18
18
18
17
17
15
14
12
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13
14
15
16
17
18
19

1.2.

1.3.

Stanny
Gerda
Mark
René
Marleen
Annemie
Joost
Shana

To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Tuyteleers (L)
Lambrecht (H)
De Cleene (H)
Janssens (E)
Van den Eynde (K)
Janssens (L)
Fillet (K)
Convents (E)

14-06-52
11-12-56
1-03-69
26-08-49
6-12-74
3-03-75
7-02-64
10-10-93

31 januari 2013
8
31 januari 2013
6
31 januari 2013
5
16 december 2015
17 februari 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016

Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Politieraad: verslag politieraad 15 juni 2016 – goedkeuring.
Het verslag van de politieraad van 15 juni 2016 wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Personeel: functie van een consulent (CALog niveau B) – vacantverklaring.
Toelichting door de korpschef.
1.

JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten.
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten.
- Het koninklijk besluit van 05 september 2001, houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie.
- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
- De ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de
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toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones.
- 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 en 30 september 2015 houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan.
MOTIVERING
Vanaf 01 januari 2017 verschuift de consulent PLIF – dossierbeheerder Logistiek intern naar de
functie van consulent interne en externe communicatie binnen de politiezone HEKLA.
De korpschef acht de aanwerving van een consulent noodzakelijk om de goede werking van het
korps te verzekeren.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van een consulent (CALog niveau B) vacant te verklaren.
Artikel 2
Deze vacature wordt meegedeeld aan de Federale Politie - Directie van het Personeel voor
publicatie via de mobiliteitscyclus of bij hoogdringendheid in contractueel dienstverband met een
contract van 12 maanden.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
De functie van één consulent (Calog niveau B) wordt in een mobiliteitscyclus onmiddellijk na de
contractuele aanwerving vacant verklaard, indien de aanwerving gebeurt bij hoogdringendheid.
Artikel 5
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de directeur en het diensthoofd of vervangers.
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Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils merkt op dat de medewerker die we wensen te vervangen een grote kennis
heeft van grafische vorming en dit vindt hij niet meer terug in de functiebeschrijving.
De korpschef licht toe dat de persoon in kwestie die nu naar de communicatiedienst gaat, een opleiding
van communicatiewetenschappen heeft genoten en zal dus in zijn nieuwe functie zijn competenties
meer kunnen toepassen. Het is ook de bedoeling dat mensen die naar de politiezone HEKLA komen met
welbepaalde ambities een doorstromingskans te geven.
Personeel: functie van een inspecteur (basiskader) – vacantverklaring.
Toelichting door de korpschef.
1.

2.

JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten.
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten.
- Het koninklijk besluit van 05 september 2001, houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie.
- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
- De ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones.
- 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 en 30 september 2015 houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan.
MOTIVERING
Eén personeelslid van de dienst Zonale Permanentie en Interventie verlaat de zone via mobiliteit
vanaf 01 november 2016.
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De korpschef acht de aanwerving van een inspecteur noodzakelijk om de goede werking van het
korps te verzekeren.
3.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één inspecteur 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 het Personeel – Dienst Loopbaanbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de directeur en het diensthoofd of vervangers.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Personeel: functie van vijf inspecteurs – vacantverklaring.
Toelichting door de korpschef:
Dit gaat om een princiepskwestie. De vervanging van een onverwachte uitstroom (pensioen, externe
mobiliteit…) duurt nu ongeveer 9 maanden tot een jaar. Door een besluit van de politieraad kunnen we
sneller een beroep doen op het voorziene concept van de ‘vijf reservefuncties’ om onvoorziene uitstroom
sneller te vervangen.
1.

JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten.
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten.
- Het koninklijk besluit van 05 september 2001, houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie.
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- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
- De ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones.
- 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 en 30 september 2015 houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organogram en het personeelsbehoeftenplan.
MOTIVERING
Vijf functies van inspecteur zijn voorzien in het organogram om onvoorziene plotse uitstroom
(door mobiliteit, ontslag, overlijden…) snel te kunnen vervangen. Deze plaatsen worden enkel
ingevuld om snel in te spelen op vacatures die ontstaan door het plotse vertrek van
personeelsleden.
Deze vacatures moeten snel gepubliceerd kunnen worden, om op deze plotse noden in te kunnen
spelen. Dit is momenteel niet mogelijk, omdat vacatures steeds eerst moeten vacant verklaard
worden in de politieraad. Daardoor kunnen geschikte kandidaten uit vorige selecties niet
aangeworven worden.
De korpschef acht de snelle vervanging van inspecteurs noodzakelijk om de goede werking van
het korps te verzekeren.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van vijf inspecteurs vacant te verklaren.
Artikel 2
De vacature wordt meegedeeld aan de Directie van het Personeel – Dienst Loopbaanbeheer, als
er een noodzaak is.
Artikel 3
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de
datum van de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van de selecties.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de directeur en het diensthoofd of vervangers.
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Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils vraagt of de procedure nog steeds van kracht is dat men pas een vervanging
mag voorzien wanneer een pensioengerechtigde daadwerkelijk vertrekt of mag dit reeds gebeuren
wanneer hij zijn ontslag wegens pensionering heeft ingediend.
De korpschef antwoordt dat deze vervanging in principe kan gebeuren wanneer de politieraad en het
politiecollege dit zelf beslissen. In het verleden werden de vacatures met een sleutelfunctie reeds
ingevuld om de kennis en ervaring van de pensioengerechtigde niet verloren te laten gaan en de
overdracht van deze kennis en ervaring door te geven aan zijn opvolger. Dit concept wordt nu al
toegepast.
Personeel: wijziging functieprofiel assistent ICT – aanpassing weddeschaal.
Toelichting door de korpschef.
Het gaat om een kleine aanpassing van het salarisniveau van een assistent ICT.
1.

2.

JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten.
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten.
- 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 en 30 september 2015 houdende
goedkeuring van de personeelsformatie, het organigram en het personeelsbehoeftenplan.
MOTIVERING
ICT-medewerkers komen voor op de lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen voor 2016. Ook
binnen de politie zijn medewerkers met deze profielen zeer moeilijk aan te trekken en in dienst
te houden.
Om hieraan tegemoet te komen werden bij de politie de functietitel en weddeschaal van
ICT-consulent en ICT-assistent in het leven geroepen. In de functiebeschrijving voor consulent
ICT werd voorzien dat aan personeelsleden met ICT-diploma’s, de weddeschaal van ICT-consulent
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kan worden toegekend. In de functiebeschrijving voor de medewerker ICT (assistent) is dit niet
gebeurd. Hierdoor kan een bekwame medewerker ICT niet ingeschaald worden in de
weddeschaal van ICT-assistent.
Om bekwame medewerkers ICT aan te kunnen werven en te behouden, passen we de
functiebeschrijving aan. Hierdoor kunnen we aan deze personeelsleden de weddeschaal van
ICT-assistent toekennen.
3.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functiebeschrijving voor de functie van medewerker ICT wordt aangepast. Bij het
salarisniveau worden de functietitel en weddeschaal van ICT-assistent (C1A-C4A.2) toegevoegd.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Karel Van Elshocht vraagt om welk bedrag dit concreet gaat.
Politieraadslid Marc Van Leemput vindt het ook moeilijk om dit goed te keuren zonder te weten over
welk bedrag het gaat.
Politieraadslid Karel Van Elshocht vraagt of dit enkel voor ICT-medewerkers bestaat.
De korpschef licht toe dat binnen de geïntegreerde politie er verschillende functies zijn waarvoor een
welbepaalde weddeschaal werd ingevoerd, bijvoorbeeld een directiesecretaresse is in principe een
consulent maar met een specifiek diploma kan je recht hebben op een weddeklasse van
directiesecretaresse.
Na contactname met een medewerker van de personeelsdienst, kan de zonaal secretaris bevestigen dat
dit om een klein bedrag gaat, meer bepaald ongeveer 15,00 euro netto per maand. Zij zal het exacte
bedrag morgen doormailen naar alle politieraadsleden (dit blijkt achteraf 17,62 euro netto per maand
te zijn).
De korpschef benadrukt dat dit voor betreffende medewerkers meer gaat over een kwestie van
erkenning dan dat zij dit bekijken vanuit een financieel oogpunt.
Politieraadslid Kris Wils kan begrijpen dat men de mensen wil motiveren door deze kleine bijdrage te
geven waar ze wettelijk tenslotte recht op hebben maar gezien het knelpuntberoep is hij er niet van
overtuigd dat met deze kleine bijdrage deze mensen binnenskamers kunnen gehouden worden. Als zij
naar een privémaatschappij zouden gaan, zullen zij wel een ander bedrag op hun loonbrief kunnen
ontvangen.
De korpschef meent dat dit correct is maar durft te stellen dat de sterkte van dit korps, de positieve
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HEKLA: exacte bedrag van verschil overmaken
aan de politieraadsleden
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groepssfeer is. Dit is wat politiezone HEKLA onderscheidt van vele andere politiekorpsen. Als er iets is
waar hij dan ook wenst in te investeren, is er om te over waken dat deze groepssfeer blijft. Het is
trouwens onze eerste waarde die aangeeft hoe belangrijk het is om tussen de medewerkers onderling
respect te hebben voor elkaar.
Zolang deze sfeer goed zit, maakt hij zich dan ook weinig zorgen. Hij is ook niet de mening toegedaan
dat medewerkers die meer verdienen daarom per se harder zullen werken. Waardering en respect zijn
belangrijkere succesfactoren voor motivatie volgens hem.
Mede door deze unieke sfeer is het daarom ook echt zijn betrachting (mits goedkeuring van zijn
mandaatverlenging) om 15 jaar in deze zone te blijven.
Personeel: functieprofiel preventieadviseur – goedkeuring (onder voorbehoud)
Toelichting door de korpschef.
Dit is een verderzetting van de besprekingen over de interne preventieadviseur. Begin september was er
een informeel syndicaal overleg hierover. Indien er geen onmiddellijke goedkeuring van de
functiebeschrijving gegeven wordt op het informeel syndicaal overleg, wordt de goedkeuring van de
functiebeschrijving van de interne preventieadviseur verschoven naar een volgende politieraad.
De syndicale besprekingen zijn momenteel nog lopende. De algemene teneur van de gesprekken is
positief. De eerstvolgende bijeenkomst met de syndicaten is voorzien in oktober dus normaal gezien zal
de goedkeuring van het functieprofiel van de preventieadviseur voorgelegd worden op de volgende
politieraad.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils vindt dat de timing niet echt goed zit aangezien er al drie mensen in opleiding
gestuurd werden terwijl er nog geen functiebeschrijving bestaat en hoopt dat dit wel afgetoetst werd
met betreffende medewerkers. Het is een beetje ongelukkig vindt hij om eerst de mensen in opleiding te
sturen om daarna de functiebeschrijving op te stellen.
De korpschef licht toe dat de syndicale onderhandelingen over meer gaan dan louter de
functiebeschrijving en dat er voor moet gezorgd worden dat alle randvoorwaarden worden ingevuld om
zo een goed draagvlak te creëren. Heel concreet: de onderhandeling die momenteel nog lopende is, gaat
over de samenwerking tussen de interne preventieadviseurs die al opgeleid zijn en de externe dienst voor
preventie PROVIKMO. Over deze samenwerkingsstructuur wensen de syndicaten meer uitleg te krijgen
en daarom zal op het volgende syndicaal overleg PROVIKMO worden uitgenodigd om de wisselwerking
tussen PROVIKMO en de politiezone HEKLA te komen duiden. Van zodra dit gebeurd is, is de consensus in
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principe bereikt. Het gaat dus niet zozeer over de functiebeschrijving, want die is al omschreven, maar
wel over de uitwerking van de samenwerking met PROVIKMO. Er werd geopteerd voor PROVIKMO omdat
de politiezone HEKLA momenteel al met deze instantie samenwerkt op verschillende domeinen van
externe preventie.
Overheidsopdrachten: patrimonium site Duffelsesteenweg 165, Kontich - aanpassing
huurovereenkomst – goedkeuring.
Toelichting door de korpschef.
1.

2.

JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- Artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet.
- 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.
- Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
- Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
- 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.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- 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.
- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
- Het besluit van de politieraad van 17 december 2014.
MOTIVERING
De ambulancedienst ACL-ACK, met zetel te Kontich, Vitsenveld 65, huurt sinds 1 januari 2015 de
administratieve lokalen de site ‘ROMEO’, gelegen aan de Duffelsesteenweg 165 te 2550 Kontich.
De politiezone HEKLA is momenteel bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een
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herbestemming van deze site. Om de flexibiliteit bij een geconcretiseerde herbestemming te
verhogen is het nodig om de bestaande huurovereenkomst aan te passen op het vlak van duur en
opzegtermijn.
3.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De aangepaste huurovereenkomst met betrekking tot de site Duffelsesteenweg 165 te Kontich,
zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, tussen de politiezone HEKLA en de ambulancedienst ACLACK, wordt goedgekeurd en afgesloten voor een periode van één maand, welke maandelijks
stilzwijgend verlengbaar is. De opzegtermijn bedraagt twee weken vóór het verstrijken van de
huurperiode. Deze aangepaste overeenkomst vangt aan op 1 januari 2017.
Artikel 2
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 bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Karel Van Elshocht vraagt of het wettelijk is een huurovereenkomst af te sluiten op
maandbasis.
De korpschef bevestigt dit en zegt dat dit geverifieerd werd en dat deze overeenkomst door beide
partijen is goedgekeurd. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij indien we al maanden van op
voorhand de aanvangsdatum van de werken weten dat we de ambulancedienst pas een maand op
voorhand in kennis gaan stellen om het contract stop te zetten. Zo kunnen zij ook maatregelen nemen
om tijdelijk of definitief te verhuizen.
Politieraadslid Kris Wils merkt op dat er in het contract wel gesproken wordt over een opzegtermijn van
14 dagen en dat er een maandelijks huurbedrag wordt voorzien maar dat de huurgelden maar
driemaandelijks betaald worden.
De korpschef antwoordt dat dit geregeld werd door de financieel beheerders en de bijzonder
rekenplichtige.
BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
Geen agendapunten.
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BESPREKING
Datum World Café voor de bespreking van de visieteksten wijkwerking en onthaal (raadscommissie)
Woensdag 19 oktober 2016 om 20.00 uur wordt weerhouden.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
VARIA
Politieraadslid Kris Wils vraagt naar de stand van zaken betreffende het uniform politiereglement.
De voorzitter antwoordt dat er binnen het politiecollege een beslissing is genomen om van de codex
naar een voorbeeld van PZ Antwerpen/Rupel/Minos uit te gaan en onze UPR’s te actualiseren om zo, in
de mate van het mogelijke, tot één gelijklopend UPR te komen. Het is de bedoeling om tegen begin
2017 te kunnen starten met een codex GAS/UPR die up to date is.
Politieraadslid Kris Wils merkt ook op dat er in juni een zonale veiligheidsraad heeft plaatsgevonden
waarbij de actieplannen van 2017 werden besproken en vraagt of de politieraadsleden hier iets meer
over mogen vernemen, misschien te agenderen op de volgende politieraad.
Politieraadslid Kris Wils was een beetje verrast toen hij in een verslag van het politiecollege las dat er
een vraag van de politiezone Rupel was om opnieuw een samenwerking op te starten. Hij dacht dat
deze samenwerking in het verleden toch niet echt zo vlot verlopen is. Hij meent trouwens dat er op de
vorige politieraad werd beslist om vrienden op afstand te blijven met deze zone en een samenwerking
met een andere zone op te starten, zijnde MINOS.
Mits goede afspraken blijkt er nu toch de mogelijkheid te bestaan om met de politiezone Rupel
opnieuw samen te werken. Voor politieraadslid Kris Wils hoeft dit echter niet. Hij stelt dat het de
korpschef siert om nogmaals een gesprek aan te gaan maar hoopt dat dit dan niet voor een herhaling
van het voorgaande zorgt.
De korpschef begrijpt zijn standpunt, maar moet er voor zorgen dat de politiezone HEKLA een goed
nabuurschap heeft met alle buren. Als de korpschef van de politiezone Rupel expliciet vraagt om de
samenwerking terug op te starten, dan vindt hij dat dit zijn plicht en taak is om op dit gesprek in te gaan
en te luisteren naar wat zij wenst voor te stellen, zonder daarom reeds op concrete voorstellen in te
gaan. Als de politiezone Rupel concrete voorstellen heeft om samen te werken, zal de korpschef dit
eerst met het politiecollege overleggen. De vereffening zal vervolgens eerst moeten uitgeklaard
worden, want de korpschef wenst samen te werken op een evenwaardige manier. Hij wenst het
gesprek af te wachten en voegt eraan toe dat hij zich wel gesterkt voelt door het standpunt van de
politieraad in het vooruitzicht van dit onderhoud. Het is trouwens niet omdat de korpschef van de
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politiezone Rupel niet meer wenste samen te werken met de politiezone HEKLA dat er bij dringende
gevallen in de politiezone Rupel geen bijstand door ons geleverd werd/wordt. Dringende
noodhulp/bijstand aan elkaar is trouwens het fundament van politiewerk.
Toelichting veiligheidsbeeld
Hoofdinspecteur Koen Slegers geeft, via een presentatie, uitleg bij de cijfers van de prioriteiten van het
zonaal veiligheidsplan tot en met augustus 2016. Deze presentatie zal samen met het verslag verstuurd
worden.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Burgemeester Bart Seldeslachts heeft een suggestie betreffende de presentatie waarbij de gemeenten
wisselen van kleur op een aantal slides en vindt dit een beetje verwarrend.
Hoofdinspecteur Koen Slegers noteert dit voor de volgende presentatie.
Volgend overleg
- woe 19 oktober 2016 om 20u00: bespreking visieteksten wijkwerking en onthaal.
- woe 7 december 2016 om 20u00 : raadscommissie begrotingsbespreking.
- woe 14 december 2016 om 20u00 : politieraad.

Ann De Mulder
secretaris

Sophie De Wit
burgemeester-voorzitter
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