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Aanwezig:









Aanvang – einde:

Begin om 19.00 uur – einde om 20.25 uur.

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
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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

BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Politieraad: verslag politieraad 14 december 2016 – goedkeuring.
Het verslag van de politieraad van 14 december 2016 wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
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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
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïantegreerde 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
De functie van een consulent is voorzien in het organigram en de aanwerving gebeurt in kader
van de optimalisatie van het personeelsbehoefteplan.
De korpschef acht de aanwerving van een consulent noodzakelijk om de goede werking van het
korps te verzekeren.
3. BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van een consulent (CALog niveau B) vacant te verklaren.
Artikel 2
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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.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Personeel: functie van vier assistenten (CALog niveau C)– 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
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones.

p.3

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

Besproken onderwerpen

1.4.

POLITIERAAD
VERSLAG
15-02-2017

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

- 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
Vier functies van assistent(e) staan op het organogram. Deze plaatsen worden enkel ingevuld om
snel in te spelen op vacatures die ontstaan door het plotse vertrek van personeelsleden
(mobiliteit, ontslag, pensionering …).
De korpschef acht de aanwerving van vier assistenten noodzakelijk om de goede werking van het
korps te verzekeren.
3. BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van vier assistenten (CALog niveau C) 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 vacatures worden meegedeeld aan de Directie van het Personeel – Dienst Loopbaanbeheer.
Artikel 4
Bij gebreke aan kandidaten via de mobiliteitscyclus, zullen de plaatsen worden geopend voor
externe statutaire rekrutering.
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.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Personeel: functie van een inspecteur (basiskader)– 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.
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- 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.
2. MOTIVERING
Eén personeelslid van de dienst Zonale Permanentie en Interventie verlaat de zone via mobiliteit.
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.
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Overheidsopdrachten: aankoop van drie ademanalysetoestellen (volledige kit) – goedkeuring raming
en vaststelling gunningsprocedure.
Toelichting door de korpschef.
1. 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.
- De raamovereenkomst DGR/DRL Procurement 2016 R3 223 afgesloten door de Federale
Politie.
2. MOTIVERING
De verkeersdienst en de interventiedienst van de politiezone HEKLA hebben nood aan drie nieuwe
ademanalysetoestellen. De oudste toestellen die momenteel in gebruik zijn, hebben hun
afschrijvingstermijn overschreden waardoor deze vervangen moeten worden. Deze aankoop
behoort tot de uitvoering van het actieplan verkeer: alcoholcontroles.
Voor de aankoop van ademanalysetoestellen kan gebruik worden gemaakt van de
raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 2016 R3 223.
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3.

GUNNINGSWIJZE
De uitgave voor de aankoop van drie ademanalysetoestellen (volledige kit) wordt geraamd op
13.458,45 EUR (incl. BTW).
Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2016 R3 223.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 33002/744-51, uitrusting
verkeersveiligheid, van de buitengewone dienst van de begroting 2016.
5. BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van drie ademanalysetoestellen (volledige kit) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2016 R3 223 betreffende de aankoop en het onderhoud van draagbare, elektronische
ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen.
Artikel 3
Het bedrag van de totale uitgave voor de ademanalysetoestellen is geraamd op 13.458,45 EUR
(incl. BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 33002/744-51 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 bijkomende opmerkingen: geen.
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Overheidsopdrachten: aankoop van twee politievoertuigen (type combi) – goedkeuring raming en
vaststelling gunningsprocedure.
Toelichting door de korpschef.
1. 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.
- De raamovereenkomst 2016 R3 010 afgesloten door de Federale Politie.
2. MOTIVERING
De verkeersdienst en de interventiedienst van de politiezone HEKLA hebben nood aan een nieuw
politievoertuig. De huidige voertuigen worden 24/7 gebruikt waardoor ze snel verslijten en
regelmatig hersteld en onderhouden moeten worden. Daardoor is er vaak een tekort aan
voertuigen. Bovendien zullen enkele van deze voertuigen op korte termijn afgeschreven moeten
worden, waardoor het opportuun is om de nieuwe voertuigen reeds te bestellen.
Voor de levering van politievoertuigen kan gebruik worden gemaakt van de raamovereenkomst
van de Federale Politie met het nummer 2016 R3 010.
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3.

GUNNINGSWIJZE
De uitgave voor de aankoop van twee politievoertuigen (type combi) wordt geraamd op
130.000 EUR (incl. BTW).
Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2016 R3 010.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52, aankoop van auto’s
en bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 2017, waarop nog 380.500,00
EUR beschikbaar is.
5. BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van twee politievoertuigen (type combi) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2016 R3 010 betreffende anonieme en politionele voertuigen.
Artikel 3
Het bedrag van de totale uitgave voor de voertuigen is geraamd op 130.000 EUR (incl. BTW) en is
aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2017.
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 bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Joost Fillet vraagt of er voor de keuze van de motorisatie naar een milieuvriendelijke
oplossing werd gezocht.
De korpschef antwoordt dat bij een prijsvergelijking van benzine/diesel gebleken is dat diesel de
goedkoopste optie is zeker gezien de grote afstanden die afgelegd worden.
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Overheidsopdrachten: aankoop van twee politiemotorfietsen – goedkeuring raming en vaststelling
gunningsprocedure.
Toelichting door de korpschef.
1. 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.
- De raamovereenkomst 2016 R3 004 afgesloten door de Federale Politie.
2. MOTIVERING
De dienst verkeer van de politiezone HEKLA heeft voor haar operationele opdrachten, zoals
begeleidingen, intercepties en controleacties, nood aan twee nieuwe politiemotorfietsen. De twee
oude motorfietsen die momenteel in gebruik zijn, bezitten niet alle eigenschappen die voor de
optimale uitvoering van deze opdrachten vereist zijn.
3. GUNNINGSWIJZE
De uitgave voor de aankoop van twee politiemotorfietsen wordt geraamd op 50.000 EUR (incl.
BTW).
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Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2016 R3 004.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/743-51, aankoop van fietsen,
bromfietsen en motorfietsen, van de buitengewone dienst van de begroting 2017, waarop nog
58.500,00 EUR beschikbaar is.
5. BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van twee politiemotorfietsen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2016 R3 004 betreffende de aankoop en het onderhoud van politie en anonieme
voertuigen.
Artikel 3
Het bedrag van de totale uitgave voor de politiemotorfietsen is geraamd op 50.000 EUR (incl.
BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-51 van de buitengewone dienst van de
begroting 2017.
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 bijkomende opmerkingen: geen.
Overheidsopdrachten: aankoop van 32 desktops en 23 laptops met toebehoren – goedkeuring
raming en vaststelling gunningswijze.
Toelichting door de korpschef.
1. 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.
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- 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.
- De federale raamovereenkomst gekend onder het nummer FORCMS-PC-093-2, afgesloten
door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (laptops).
- De federale raamovereenkomst gekend onder het nummer FORCMS-PC-093-1, afgesloten
door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (desktops).
- De federale raamovereenkomst gekend onder het nummer FORCMS-AIT-091-2, afgesloten
door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (laptoptas en draadloze muis).
MOTIVERING
In de politiezone HEKLA zijn de desktops aan vervanging toe aangezien de afschrijvingstermijn van
vijf jaar overschreden is. In deze eerste fase worden er 32 desktops vervangen. We beperken ons
in deze fase tot de meest dringende vervangingen.
Voor de desktops werd gekozen voor het type: LENOVO – M700. Als toebehoren werd er gekozen
voor een extra lange garantieperiode van vijf jaar.
Verder is er in de politiezone HEKLA een deel van het personeel uitgerust met laptops. Dit is een
grote meerwaarde gebleken op vlak van efficiëntie. Om deze reden zal nog een bijkomend deel
van het personeel uitgerust worden met laptops. Daarvoor dienen er 23 laptops aangekocht te
worden.
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Voor de laptops werd gekozen voor het type: LENOVO – L560. Als toebehoren werd er gekozen
voor een extra lange garantieperiode van vijf jaar, een draadloze muis (Kensington) en een
laptoptas (Targus).
De laptops dienen eveneens uitgerust te worden met antivirus software. Er is gekozen voor de
software Kaspersky Endpoint Security for Business – Select European Edition (KL4863XAFFC).
GUNNINGSWIJZE
De uitgave voor de aankoop van 32 desktops, met opties, bedraagt 16.335,68 EUR (incl. BTW)
Voor de aankoop van de desktops kan er gebruik worden gemaakt van de raamovereenkomst
FORCMS-PC-093-1 van de FOD P&O.
De uitgave voor de aankoop van 23 laptops bedraagt 20.042,89 EUR (incl. BTW).
Voor de aankoop van de laptops kan er gebruikt worden gemaakt van raamovereenkomst
FORCMS-PC-093-2 van de FOD P&O.
De uitgave voor de aankoop van 23 draadloze muizen bedraagt 287,27 EUR (incl. BTW).
De uitgave voor de aankoop van 23 laptoptassen bedraagt 552,69 EUR (incl. BTW).
Voor de aankoop van de draadloze muizen en laptoptassen kan er gebruikt worden gemaakt van
raamovereenkomst FORCMS-AIT-091-2 van de FOD P&O.
POLITIEBEGROTING
De totale uitgave van 37.218,53 EUR (incl. BTW) voor de desktops en laptops, met toebehoren,
kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de
begroting 2016, waarop nog 41.670,76 EUR beschikbaar is.
De uitgave van 96,37 EUR (incl. BTW) voor de antivirus software kan aangerekend worden op
artikelnummer 330/123-13 van de gewone dienst van de begroting 2017, waarop nog 126.777,46
EUR beschikbaar is.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De opdracht tot het aankopen van 32 desktops en 23 laptops met toebehoren wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Voor de aankoop van de 32 desktops en 23 laptops kan er gebruik worden gemaakt van de
raamovereenkomst FORCMS-PC-093-1 voor de desktops en FORCMS-PC-093-2 voor de laptops
van de FOD P&O.
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Voor de aankoop van 23 draadloze muizen en 23 laptoptassen kan er gebruik worden gemaakt van
de raamovereenkomst FORCMS-AIT-091-2 van de FOD P&O.
Artikel 3
De uitgave voor de desktops en laptops, met toebehoren, van 37.218,53 EUR (incl. BTW) is aan te
rekenen op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2016.
De uitgave voor de antivirus software van 96,37 EUR (incl. BTW) is aan te rekenen op
artikelnummer 330/123-13 van de gewone dienst van de begroting 2017.
Artikel 4
De uitgave voor de jaarlijkse verlenging van de antivirus software voor 23 laptops van 77,28 EUR
(incl. BTW) is vanaf 2018 aan te rekenen op artikelnummer 330/123-13 van de gewone dienst van
de begroting 2018.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Overheidsopdrachten: aanstelling veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking
goedkeuring, raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze.
Toelichting door de korpschef.
1. 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.
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- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
- Het bestek van de lokale politiezone HEKLA, gekend onder de referentie O/LOG 2017/001.
MOTIVERING
Politiezone HEKLA zal een nieuw gebouw oprichten voor de wijkposten van Kontich, Hove en Lint.
Voor dit nieuwbouwproject zal er een ontwerp gemaakt worden door een architect, zullen er
afbraakwerken plaatsvinden en zal er een aannemer aangesteld worden om de bouwwerken uit te
voeren. Tijdens de uitvoering van deze verschillende fases moet de veiligheid van de werken
nauwlettend in het oog gehouden worden. Voor de opvolging hiervan dient er een
veiligheidscoördinator aangesteld te worden, zoals wettelijk voorzien.
GUNNINGSWIJZE
In het kader van de opdracht “AANSTELLING VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR ONTWERP EN
VERWEZENLIJKING” werd een bestek met nummer O/LOG 2017/001 door de dienst PLIF
(Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) opgesteld.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.000 EUR (incl. BTW).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De opening van de offertes gebeurt openbaar op woensdag 15 maart 2017 om 14:00 uur in het
hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA, Prins Boudewijnlaan 43A te Edegem.
POLITIEBEGROTING
Deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/733-60 van de buitengewone
dienst van de begroting 2017, waarop nog 194.000 EUR beschikbaar is.
BESLUIT met 19 stemmen vóór, 1 tegen en 4 onthoudingen:
Artikel 1
Het lastenboek O/LOG 2017/001 voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator ontwerp en
verwezenlijking voor het nieuwbouwproject van het toekomstige politiekantoor te Kontich, voor
een geraamd bedrag van 12.000 EUR (incl. BTW), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de gunningswijze ‘onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking’.
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Artikel 3
Deze uitgave is aan te rekenen op artikelnummer 330/733-60 van de buitengewone dienst van de
begroting 2017.
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 bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Karel Van Elshocht vindt het logischer om eerst punt 1.9 te behandelen.
De voorzitter besluit beide punten samen te behandelen.
Sommige leden van de politieraad vragen een raadscommissie te houden in maart/april vóór de
aanduiding van de architect. Op deze bijeenkomst zouden zij een uiteenzetting van MACOBO wensen
alsook een toelichting van de bevraging bij de teamleiders van Kontich/Hove/Lint.
De korpschef licht de behoeftenbepaling toe.
Politieraadslid Joost Fillet informeert of er rekening gehouden werd om de nieuwbouw zo
milieuvriendelijk mogelijk te installeren.
Politieraadslid Kris Wils wenst dat in de opdracht voor de architect bij de omgevingswerken specifiek de
parking voor de personeelsleden en bezoekers wordt opgenomen.
De korpschef zal dit doorgeven aan de dienst logistiek.
Politieraadslid Luc Blommaerts merkt op dat zo een belangrijk project toch ook zou moeten besproken
worden binnen de gemeenten en benadrukt nogmaals dat hij nog steeds voorstander is van een
wijkpost in het gemeentehuis van Kontich. Indien men in het nieuwe gemeentehuis ruimte had voorzien
voor de wijkpolitie, had de site Romeo kunnen verzilverd worden. Hij vindt het ook contradictorisch dat
de wijkposten van Lint en Hove buiten hun gemeente gevestigd zullen zijn.
De korpschef benadrukt dat dit wijkcommissariaat mede dient als uitvalsbasis van de wijkagenten waar
ze hun dienst aanvangen, hun omkleden, iets kunnen drinken… maar het is de bedoeling dat deze
wijkinspecteurs in hun wijksectoren zelf werken, zodat de bevolking zich niet moet aanbieden op het
kantoor om hun wijkinspecteur te kunnen spreken.
Politieraadslid Stanny Tuyteleers betreurt het ook dat de wijkpost van Lint naar Kontich wordt
verplaatst.
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De voorzitter geeft mee dat er nog steeds een onthaalpunt blijft in de desbetreffende gemeenten op
dezelfde tijdstippen als nu en dat de wijkinspecteurs zullen te vinden zijn in hun wijk.
De korpschef voegt eraan toe dat dit niet alleen een wijkcommissariaat is maar ook een back-up voor
het hoofdcommissariaat indien er daar zich problemen (brand, elektriciteitspanne, …) zouden voordoen.
Politieraadslid Karel Van Elshocht vraagt of er überhaupt budget is voor deze nieuwbouw en of de
fondsen berekend worden op de uitgaven van Kontich, Hove en Lint of dat deze kosten verdeeld worden
over alle gemeenten van de politiezone HEKLA. Hij vindt het ook bedenkelijk dat de politie en
brandweer al maar meer zones creëren zodat de gemeenten buitenspel gezet worden.
Politieraadslid Kris Wils vindt dat er meer informatie moet doorstromen naar de politieraad.
Politieraadslid Joost Fillet stelt dat het een mooi en verdedigbaar project betreft maar is hier ook weer
vragende partij naar een milieuvriendelijke uitwerking zodat er een bepaald kwaliteitsniveau kan
gehaald worden.
Burgemeester Koen Volckaerts antwoordt dat dit reeds opgenomen is in de opdracht.
Politieraadslid Bart Breugelmans stelt het nut van een fitnessruimte in vraag. Hij merkt ook op dat er
nog steeds een kostenplaatje hangt aan het bureel dat zal voorzien worden in elk van de desbetreffende
gemeente.
De voorzitter stemt ermee in om een raadscommissie te houden in maart/april om nog een toelichting
te geven en de mogelijke vragen te beantwoorden maar vraagt of er toch kan overgegaan worden tot
een stemming voor de publicatie voor de aanstelling van een architect.
Overheidsopdrachten: aanstelling architect voor nieuwbouwproject te Kontich
goedkeuring raming, selectieleidraad en vaststelling gunningswijze.
Toelichting door de korpschef.
1. 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
p.17

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

Besproken onderwerpen

2.

3.

POLITIERAAD
VERSLAG
15-02-2017

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

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.
- De selectieleidraad opgesteld door de projectbegeleider Macobo.
MOTIVERING
Politiezone HEKLA zal een nieuw gebouw oprichten voor de wijkposten van Kontich, Hove en Lint.
Zoals wettelijk voorzien, dient hiervoor een architect aangesteld te worden. Deze zal onder andere
instaan voor de opmaak van het sloopdossier, het ontwerp, de technische installaties en de
omgevingswerken.
De selectieleidraad is in opdracht van politiezone HEKLA opgemaakt door de projectbegeleider
Macobo.
GUNNINGSWIJZE
In het kader van de opdracht “AANSTELLING ARCHITECT VOOR NIEUWBOUWPROJECT TE
KONTICH” werd een selectieleidraad door de projectbegeleider Macobo opgesteld.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 190.000 EUR (incl. BTW).
De opdracht wordt gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke
bekendmaking, op basis van artikel 26, §2, 1° d van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.
De procedure bestaat uit twee fasen:
1. Selectiefase
2. Gunningsronde
Tijdens de eerste fase (waar de selectieleidraad betrekking op heeft) kunnen partijen zich
kandidaat stellen. Het aantal kandidaten dat zal worden weerhouden voor de tweede ronde zal
beperkt worden tot vijf.
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Deze inschrijvingen moeten uiterlijk op 28 maart 2017 om 14:00 uur bezorgd worden aan de
dienst PLIF.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/733-60 van de buitengewone
dienst van de begroting 2017, waarop nog 194.000 EUR beschikbaar is.
5. BESLUIT met 19 stemmen vóór, 1 tegen en 4 onthoudingen:
Artikel 1
De selectieleidraad voor de aanstelling van de architect voor het nieuwbouwproject te Kontich,
voor een geraamd bedrag van 190.000 EUR (incl. BTW), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de gunningswijze ‘onderhandelingsprocedure met
voorafgaandelijke bekendmaking’.
Artikel 3
Deze uitgave is aan te rekenen op artikelnummer 330/733-60 van de buitengewone dienst van de
begroting 2017.
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 bijkomende opmerkingen: zie punt 1.9.
BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
Geen agendapunten.

3.
3.1.

BESPREKING/KENNISGEVING – GESLOTEN ZITTING
Geen agendapunten.

4.
4.1.

BESPREKING/KENNISGEVING
Geen agendapunten.
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VARIA
Data bijeenkomsten politieraad 2017 (onder voorbehoud)
- 19 april 2017
- 21 juni 2017.
- 20 september 2017
- 13 december 2017 (raadscommissie 6 december 2017).Rondvraag
Politieraadslid Cynthia Govers vernam dat de politie zondagnacht twee inbrekers op heterdaad wist te
betrappen en te vatten in de gemeentelijke sporthal van Edegem. Dankzij de inzet van de flexploegen en
de interventieploegen is Edegem weer een tijdje beschermd tegen deze criminelen. Zij wil langs deze
weg de politie erg bedanken.
Politieraadslid Jos Mertens vraagt naar de stand van zaken van GAS/UPR.
De voorzitter antwoordt dat er een ontwerpdocument overgemaakt werd aan IGEAN die dit verder zal
uitwerken. Ook andere actoren moeten hierover nog bevraagd worden, zoals bijvoorbeeld de
brandweer.
Volgend overleg
- 19 april 2017 (onder voorbehoud wegens raadscommissie Edegem, wordt verder besproken en
bepaald).

Ann De Mulder
secretaris

Sophie De Wit
burgemeester-voorzitter
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