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Besproken onderwerpen
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
Katia Devriendt

Begin om 20.10 uur - einde om 21.30 uur.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder het nieuwe raadslid en deelt mee dat voormalig
politieraadslid Leentje Valgaerts bevallen is van een zoontje Nand.
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BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Politieraad: ontslag van een raadslid – eedaflegging opvolger.
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.
De heer Mark De Cleene, verkozen als lid van de politieraad, heeft bij brief van 27 september 2016 ter
kennis gebracht dat hij afstand doet van zijn mandaat.
De politieraad NEEMT hier AKTE van.
De gemeenteraad van Hove heeft op 3 januari 2013 bij de verkiezing van de leden van de politieraad
mevrouw Katia Devriendt, geboren op 13 januari 1969, wonende te 2540 Hove, aan de
Wanninckhove 3, verkozen als opvolger van ontslagnemend raadslid Mark De Cleene.
De aanvraag is behoorlijk en volledig ingediend bij de voorzitter van de politieraad zodat
mevrouw Katia Devriendt 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 Katia Devriendt als raadslid wordt geïnstalleerd.
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Tenslotte wordt de rangorde van de raadsleden als volgt vastgesteld:
Volgnr. 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
Cynthia
Govers (E)
9-10-73
31 januari 2013
8
Koen
Lauriks (E)
29-05-64
31 januari 2013
9
Karel
Van Elshocht (K)
20-03-50
31 januari 2013
10
Thomas
Aerts (K)
21-05-91
31 januari 2013
11
Kris
Wils (A)
24-03-64
31 januari 2013
12
Stanny
Tuyteleers (L)
14-06-52
31 januari 2013
13
Gerda
Lambrecht (H)
11-12-56
31 januari 2013
14
René
Janssens (E)
26-08-49
16 december 2015
15
Marleen
Van den Eynde (K)
6-12-74
17 februari 2016
16
Annemie
Janssens (L)
3-03-75
14 september 2016
17
Joost
Fillet (K)
7-02-64
14 september 2016
18
Shana
Convents (E)
10-10-93
14 september 2016
19
Katia
Devriendt (H)
13-01-69
14 december 2016

1.2.

To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Aantal bekomen
stemmen
21
19
18
18
18
18
17
17
15
14
12
8
6

Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Politieraad: verslag politieraad 14 september 2016 – goedkeuring.
Het verslag van de politieraad van 14 september 2016 wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
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Financiën: begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2016 – goedkeuring.
Toelichting door Joost Talloen.
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 54 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 begroting 2016 zoals goedgekeurd door de politieraad van 16 december 2015;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De begrotingswijziging nr.1 dienstjaar 2016 van de politiezone HEKLA, sluitend op volgende totalen,
goed te keuren:
Gewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1:
Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren:
Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1:
Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:
Wijziging uitgaven vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1:

0 EUR
241 921 EUR
241 921 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

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

11 528 730 EUR
- 352 762 EUR
11 175 968 EUR

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

12 057 358 EUR
- 210 757 EUR
11 846 601 EUR
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Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1:
Wijziging ontvangsten overboeking:
Ontvangsten overboeking na BW nr. 1:

644 828 EUR
-45 202 EUR
599 626 EUR

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

116 200 EUR
54 714 EUR
170 914 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2016 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
525 851 EUR
525 851 EUR

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

0 EUR
525 851 EUR
525 851 EUR

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

445 221 EUR
34 600 EUR
479 821 EUR

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

561 421 EUR
9 600 EUR
571 021 EUR

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

116 200 EUR
- 25 000 EUR
91 200 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2016 na BW nr. 1:

0 EUR

Artikel 2
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ter goedkeuring aan de
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provinciegouverneur verstuurd.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Financiën: begroting dienstjaar 2017 – goedkeuring (toelichting door Joost Talloen).
Toelichting door Joost Talloen.
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 2017 ten behoeve van de
politiezones;
Gelet op het advies van de begrotingscommissie ingevolge artikel 11 van het ARPC;
Gelet op de bespreking in de commissiezitting;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De begroting dienstjaar 2017 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 2017:
Buitengewone dienst:
Ontvangsten vorige dienstjaren:
Uitgaven vorige dienstjaren:

0 EUR
0 EUR
12 192 599 EUR
12 400 709 EUR
302 110 EUR
94 000 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
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Ontvangsten eigen dienstjaar:
Uitgaven eigen dienstjaar:

675 200 EUR
769 200 EUR

Ontvangsten overboekingen:

94 000 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017:

1.5.

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

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 bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Luc Blommaerts merkt op dat er 100.000 EUR voorzien werd in 2016 voor kosten voor de
nieuwbouw aan de ROMEO-site. Dit bleek achteraf wel veel minder te zijn. In 2017 wordt er 194.000
EUR uitgetrokken voor de nieuwbouw. Hij vraagt of dit alleen voor studiekosten bedoeld is.
De korpschef zegt dat dit bedrag ook de kosten van de architect en andere werken (sloopinventaris,
asbestinventaris, sonderingsverslag, veiligheidscoördinatie…) dekt.
Personeel: functie van een hoofdinspecteur – 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.
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- 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.
2. MOTIVERING
- Eén hoofdinspecteur neemt via mobiliteit binnen de politiezone een andere functie op vanaf
01 januari 2017.
- De korpschef acht de aanwerving van een hoofdinspecteur noodzakelijk om de goede
werking van het korps te verzekeren.
3. BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van één 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 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 een inspecteur – 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
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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 inspecteur heeft via de externe werving binnen de politiezone een CALog-functie
opgenomen vanaf 01 december 2016.
- De korpschef acht de aanwerving van een inspecteur noodzakelijk om de goede werking van
het korps te verzekeren.
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.
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Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils vraagt of dat de 5 functies van inspecteur als diepvriesfunctie blijven gelden (of
zijn er hiervan al ingevuld) en dat er nu dus concreet 6 vacantverklaringen voor inspecteur openstaan.
De korpschef bevestigt dit en wenst de invulling van deze functies te benaderen als een goed
huisvader.
Personeel: functieprofiel interne preventieadviseur – goedkeuring.
In 2015 ontving de korpschef een schrijven van FOD WASO waarin HEKLA werd terechtgewezen op een
tekortkoming: de voormalige interne preventieadviseurs van de politiezone waren niet officieel erkend.
Daarom nam HEKLA een maatregel om zich in regel te stellen: drie interne medewerkers hebben de
opleiding interne preventieadviseur gevolgd. Betreffende opleidingen zijn met vrucht beëindigd.
De syndicale afgevaardigden hebben hun schriftelijke goedkeuring reeds gegeven.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Koen Lauriks stelt de vraag of de vooropgestelde uren om deze functie uit te voeren
voldoende zijn (16 uur/week, verdeeld onder drie PLIF medewerkers).
De korpschef deelt mee dat deze beslissing genomen is op basis van een gesprek met PROVIKMO, de
externe dienst voor preventie.
De politieraad geeft zijn goedkeuring.
Visieteksten wijkwerking en onthaal: goedkeuring.
Op 19 oktober werd een raadscommissie gehouden om de visieteksten te bespreken.
De technische criteria werden aan de leden voorgelegd. Op basis daarvan werden verslagen gemaakt.
De teksten werden bijgevolg aangepast op basis van deze besprekingspunten.
Wijzigingen werden in het groen aangeduid.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils bedankt de korpschef en was aangenaam verrast door de goede organisatie en
aanpak van deze commissie. Hij hoopt dat in de toekomst andere dossiers, waarvoor het nodig zou
blijken, ook op deze manier kunnen benaderd worden.
Politieraadslid Karel Van Elshocht vraagt om de concrete afstemming tussen wijk en onthaal ook op te
nemen in de visietekst onthaal.
De korpschef wil in de visietekst onthaal niet specifiek verwijzen naar wijkwerking.
De vraag wordt gesteld of men zekerheid heeft dat het onthaal wordt uitgevoerd door een
operationeel medewerker.
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De korpschef zegt geen precedent te willen scheppen voor operationele medewerkers ten nadele van
CALog-medewerkers.
Voor de onthaalpunten in de gemeentehuizen van Hove, Kontich en Lint zal de onthaalfunctie wel door
politieambtenaren worden bemand.
De politieraad geeft zijn goedkeuring.
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.
BESPREKING/KENNISGEVING
Veiligheidsbeeldvorming voor de politiezone HEKLA
Toelichting door hoofdinspecteur Koen Slegers.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Jan Van der Heyden stelt de vraag rond de beeldvorming van drugscriminaliteit in
HEKLA. Uit gehoor van Antwerpen blijkt dat de drugsproblematiek aldaar zijn gevolg zal geven naar
omliggende zones.
De korpschef antwoordt dat drugs ingebed zit in het actieplan overlast. HEKLA doet bijgevolg altijd iets
aan drugs, door in te zetten op preventie en controleacties, maar ook op nazorg. De boodschap naar de
bevolking is om de politie onmiddellijk te verwittigen zodat zij ook onmiddellijk kunnen ingrijpen. Bij de
dienst lokale recherche werken medewerkers die gespecialiseerd zijn in drugsmaterie. Bovendien levert
HEKLA bovenlokale samenwerking met Minos en zorgen onze FLEX-ploegen voor een optimale,
preventieve aanpak.
Politieraadslid Kris Wils heeft gehoord over problemen rond vandalisme en diefstal uit voertuigen in
Aartselaar.
De korpschef verwijst naar de recente arrestatie van vorige week van drie bendeleden met behulp van
HEKLA en Rupel. Deze personen in kwestie hadden inbrekersmateriaal in hun bezit en komen ook in
aanmerking voor vele feiten. Momenteel doen zich tot op heden geen feiten meer voor van die aard.
Dit doet ons vermoeden dat de juiste daders zijn gevat.
Politieraadslid Joost Fillet vraagt naar het beleidsmatige draagvlak van de actieplannen (milieu met
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milieudiensten, verkeer met dienst weginrichting, …).
De korpschef verwijst hiervoor naar de zonale veiligheidsraad in samenspraak met burgemeesters en
externe partners zoals parket. De burgemeesters kunnen dan nadien deze bevindingen terugkoppelen
naar de gemeenten.
Politieraadslid Luc Blommaerts vraagt of er een evolutie merkbaar is met betrekking tot de
verkeersongevallen, er is namelijk een stijging merkbaar vanaf 2009.
Volgens hoofdinspecteur Koen Slegers zijn de resultaten van 2014-2015 in totaal gedaald. Het feit dat
er meer vaststellingen stoffelijke schade zijn geregistreerd, heeft te maken met de richtlijn in 2010
“opstellen pv” voor stoffelijke schade.
VARIA
Data bijeenkomsten politieraad 2017 (onder voorbehoud)
- 15 februari 2017 (onder voorbehoud)
- 19 april 2017.
- 21 juni 2017.
- 20 september 2017
- 13 december 2017 (raadscommissie 6 december 2017).Overzicht bijkomende opmerkingen:
De voorzitter deelt mee dat de data van de politieraden nog op het politiecollege van 16 december
2016 zullen besproken worden en dit aan de hand van de voortgang van de nieuwbouw.
Politieraadslid René Janssens merkt op dat de vooropgestelde data allemaal samenvallen met de data
van de raadscommissies van de gemeente Edegem.
Politieraadslid Luc Blommaerts stelt een vraag rond het gebruik sociale media (bescherming
medewerkers (cfr. IS/militairen) en politieke neutraliteit in dit verhaal). Hij stelde deze vraag al op een
vorige bijeenkomst van de politieraad.
De korpschef herhaalt dat er reeds een communicatiebericht verspreid werd naar alle personeelsleden.
Politieraadslid Kris Wils vraagt wat zij mogen verwachten van de brief van de procureur des Konings en
de minister van Binnenlandse Zaken om meer inspanningen te leveren naar aanleiding van de nieuwe
kadernota integrale veiligheid en het nieuw nationaal veiligheidsplan.
De korpschef licht toe dat alle korpschefs van de provincie Antwerpen momenteel eerst een goede
beeldvorming van het federaal niveau verwachten alvorens concrete stappen te ondernemen.
Momenteel wordt er een inventaris opgemaakt van de inspanningen die HEKLA nu reeds levert.
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De korpschef heeft dit reeds aangekaart op de laatste zonale veiligheidsraad.
Politieraadslid Kris Wils vraagt meer uitleg over het concept van de ANPR-camera’s : er zou onenigheid
zijn over de verdeelsleutel binnen bepaalde gemeentes. HEKLA zou 50 vaste camera’s vervangen door
twee mobiele camera’s. Is dit wel in verhouding, gaat dit het verhoopte resultaat opleveren?
De korpschef wenst het verhaal te nuanceren. Het ANPR-concept met vaste camera’s dient per
politiezone geanalyseerd te worden. HEKLA heeft geen stadsring met toegangspoorten zoals in
Antwerpen, Turnhout, Lier en Mechelen. HEKLA is eerder als transitzone. Om alle doorgangspunten te
controleren zijn er minstens 50 vaste camerapalen nodig. Financieel is dat niet realistisch. Om bij een
“hit” over te gaan tot de controle van het voertuig en de inzittende personen is er bovendien nood aan
capaciteit op het terrein en in de backoffice om alles op te volgen en te verwerken. HEKLA ontwierp
daarom een dynamisch concept dat de beschikbare middelen rendabel inzet en dat zich aanpast aan de
omstandigheden met effectief toezicht op de baan. De korpschef heeft geen weet van een discussie
tussen de gemeenten over een verdeelsleutel, aangezien het politiecollege akkoord ging met de
huidige verdeelsleutel.
Politieraadslid Kris Wils vraagt de korpschef hoe hij deze bezetting wil waarmaken tijdens de
weekenden.
De korpschef antwoordt dat de planning en aansturing op het terrein gebeurt op basis van
beeldvorming.
Burgemeester Koen Metsu besluit dat er bovendien vanuit federaal niveau enige ondersteuning te
verwachten valt op vlak van vaste camera’s.
Politieraadslid Jos Mertens vraagt naar de stand van zaken betreffende de GAS/UPR.
De voorzitter deelt mee dat het de bedoeling is om de huidige codex af te stemmen op deze van
Antwerpen. Tot eind januari wordt de tijd genomen om op te lijsten wat wij nodig hebben binnen de
HEKLA codex. Deze inventarisatie zal dan doorgestuurd worden naar IGEAN om een ontwerpcodex op
te maken. De prognose is om in juni een eerste voorstel uit te rollen
Volgens politieraadslid René Janssens maken de schooldirecteurs te Edegem zich zorgen rond de
huidige verkeerseducatie (vertrek Natalie Verlinden).
De korpschef antwoordt dat dit zal besproken worden op het eerstvolgende college.
Volgend overleg
15 februari 2017 (onder voorbehoud).
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