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Harry Debrabandere, burgemeester-voorzitter
Koen Metsu, burgemeester
Bart Seldeslachts, burgemeester (verontschuldigd)
Sophie De Wit, burgemeester
Koenraad Volckaerts, 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
Jos Mertens
Shana Convents
Cynthia Govers
Koen Lauriks
René Janssens
Karel Van Elshocht
Thomas Aerts (verontschuldigd)
Joost Fillet (verontschuldigd)
Marleen Van den Eynde
Kris Wils
Annemie Janssens
Stanny Tuyteleers
Gerda Lambrecht
Katia Devriendt

Begin om 20.07 uur - einde om 21.00 uur.

De nieuwe voorzitter Harry Debrabandere bedankt burgemeester Sophie De Wit om alles in goede
banen geleid te hebben het afgelopen jaar. Hij vindt een applaus hier wel op zijn plaats.
De voorzitter deelt mee dat het de bedoeling is om na de politieraad naar de raadscommissie te
gaan op de tweede verdieping en verontschuldigt zich voor het wegvallen van de raadscommissie
op 19 april 2017.
De voorzitter wenst ook burgemeester Bart Seldeslachts en politieraadsleden Thomas Aerts en
Joost Fillet te verontschuldigen wegens andere verplichtingen.
Gezien de vergadering in de omgekeerde richting zal verlopen (eerst geheime zitting en dan
openbare), verzoekt de voorzitter het aanwezige publiek de zaal te verlaten.
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POLITIERAAD: VERSLAG POLITIERAAD 15 FEBRUARI 2017 – GOEDKEURING.
Het verslag van de politieraad van 15 februari 2017 wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
De aanwezige toeschouwers worden gevraagd de vergadering te verlaten.
Er werden vijf agendapunten behandeld in de geheime zitting. Aangezien er persoonlijke gegevens
opgenomen zijn in deze agendapunten wordt dit niet gepubliceerd.
De toeschouwers mogen de vergadering opnieuw vervoegen.
BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Personeel: functie van vier inspecteurs (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.
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.
De ministeriële omzendbrief GPI73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie
en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten.
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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 Verkeer verlaat de zone wegens vrijwillig ontslag.
Twee personeelsleden van de dienst Wijk en Onthaal verlaten de politiezone wegens eervol
ontslag (pensionering).
Eén personeelslid van de dienst Zonale Permanentie en Interventie verlaat de zone via mobiliteit.
De korpschef acht de aanwerving van vier inspecteurs noodzakelijk om de goede werking van het
korps te verzekeren.
3. BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van vier inspecteurs wordt vacant verklaard.
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
Indien bovenstaande vacantverklaringen niet konden worden ingevuld, wordt er gevraagd om
twee betrekkingen vacant te verklaren in het raam van de aan de aspiranten-inspecteur
voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding wordt georganiseerd.
Indien deze betrekkingen niet worden ingevuld, zullen die via een ambtshalve aanwijzing door de
Minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel VI.II.4ter, RPPol, worden ingevuld.
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.
Overheidsopdrachten: levering en plaatsing zonnepanelen op hoofdcommissariaat
Goedkeuring mandaat, raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze
Toelichting door de korpschef.
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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 bestek van de gemeente Edegem, met als voorwerp: “Leveren en plaatsen van
zonnepanelen op het patrimonium van de gemeente Edegem en politiezone HEKLA”.
MOTIVERING
De jaarlijkse elektriciteitskost voor het hoofdcommissariaat is ongeveer 50.000 EUR. Deze hoge
kostprijs, met de bijhorende CO² uitstoot, wil de politiezone HEKLA verminderen door te
investeren in zonnepanelen.
Door de aankoop in samenwerking met gemeente Edegem uit te voeren, zijn zowel de politiezone
als de gemeente verzekerd van een aanzienlijke besparing en administratieve vereenvoudiging.
Gemeente Edegem zal optreden als opdrachtgever en de politiezone geeft een mandaat hiertoe.
Als politiezone zijn we niet verplicht om - nadat de gemeente Edegem de gunningsprocedure
gevoerd heeft – ook effectief te gunnen. Het politiecollege dient immers de gunning nog te
bevestigen en kan, indien de voorwaarden niet gunstig zouden blijken, afzien van gunning. Maar
door de grootschaligere aanbesteding voldoen we aan de wetgeving overheidsopdrachten en
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mogen we aannemen dat de offerteprijzen lager zullen zijn dan wanneer de politiezone het alleen
zou doen.
GUNNINGSWIJZE
In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van zonnepanelen op het patrimonium van de
gemeente Edegem en het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA” werd een bestek
opgesteld door Sophie Loots, de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Edegem.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.000 EUR (incl. BTW).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Er is geen publieke opening van de offertes.
POLITIEBEGROTING
Deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/744-51 van de buitengewone
dienst van de begroting 2017, waarop nog 41.200 EUR beschikbaar is.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het bestek van de gemeente Edegem, met als voorwerp: “Leveren en plaatsen van zonnepanelen
op het patrimonium van de gemeente Edegem en politiezone HEKLA”, voor een geraamd bedrag
van 15.000 EUR (incl. BTW), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het mandaat wordt verleend aan de gemeente Edegem, die voor deze aanbesteding zal optreden
als opdrachtgever.
Artikel 3
De opdracht wordt gegund door toepassing van de gunningswijze ‘onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking’.
Artikel 4
Deze uitgave is aan te rekenen op artikelnummer 330/744-51 van de buitengewone dienst van de
begroting 2017.
Artikel 5
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijke voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 6
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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.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Stanny Tuyteleers vraagt of er op het groen dak zonnepanelen mogen geplaatst worden.
De korpschef antwoordt dat Cofinimmo hierover bevraagd werd en dat zij bevestigen dat dit mag. Een
stabiliteitsstudie heeft ook uitgewezen dat het dak deze zonnepanelen kan dragen.
Politieraadslid Kris Wils vindt het installeren van zonnepanelen een goed initiatief en vraagt dat deze
kostprijs een totaalplaatje is voor zowel het patrimonium van de politiezone HEKLA als dit van de
gemeente Edegem.
De korpschef antwoordt dat het voornoemde bedrag alleen de installatie van de zonnepanelen voor de
politiezone HEKLA betreft.
Politieraadslid Kris Wils vraagt of er ook een raming is van de profit die de politiezone HEKLA hier gaat
uithalen.
De korpschef zal zich bevragen bij de logistieke dienst.
BESPREKING
Beleid - toelichting addendum zonaal veiligheidsplan
Toelichting door de korpschef en beleidsmedewerkers.
Op vraag van politieraadslid Kris Wils wordt de aanpassing van het zonaal veiligheidsplan, dat
besproken werd op de laatste zonale veiligheidsraad van 24 maart 2017, aan de hand van een
powerpointpresentatie verduidelijkt.
Deze informatie zal ook nog in een beperkte vorm op de website geplaatst worden.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils vraagt of de politieraadsleden over deze presentatie kunnen beschikken.
De korpschef antwoordt bevestigend.
Politieraadslid Kris Wils vraagt of er een oorzaak is waarom de woninginbraken in de politiezone Rupel,
een buurzone, zo gestegen zijn ten opzichte van de politiezone HEKLA.
De korpschef licht toe dat het heel moeilijk te bepalen valt dat dit probleem te wijten is aan die
oorzaak. Meestal is het een samenstelling van verschillende oorzaken. Waar de politiezone HEKLA wel
heel erg in investeert is proactief en preventief werken en dat is voornamelijk dankzij een goede
BIN-netwerking maar ook uiteraard door het preventief toezicht en de FLEX-teams. Ook worden er
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veel controleacties gehouden, zowel in een mobiel concept als in een statisch concept (minimum vier
maal per maand).
5.
VARIA
5.1.
Beleid – feedback veiligheidsbeeld
Toelichting door de korpschef en beleidsmedewerkers
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen
5.2.
Rondvraag
5.2.1. Politieraadslid Kris Wils heeft in één van de verslagen van het politiecollege gelezen dat de opmaak van
de politiecodex weer is uitgesteld. Hij informeert of alle actoren nu bevraagd zijn en hoopt toch dat de
politiecodex voor het einde van deze legislatuur gefinaliseerd zal zijn.
Burgemeester Sophie De Wit merkt op dat er een draft van de politiecodex overgemaakt werd aan de
burgemeesters, die deze op hun beurt hebben verspreid naar de betrokken gemeentediensten.
Alle opmerkingen van deze gemeentelijke diensten worden uiterlijk tegen 19 mei 2017 ingewacht door
IGEAN, die deze zullen verwerken in de codex.
IGEAN zal ook een vergadering beleggen met alle milieuambtenaren.
Het is de bedoeling om tegen het najaar een voorstel te kunnen voorleggen.
5.2.2. Politieraadslid Jos Mertens vraagt naar de stand van zaken inzake GAS-boetes.
Burgemeester Sophie De Wit antwoordt dat dit terug zal geagendeerd worden op het volgende
politiecollege waarna dit teruggekoppeld zal worden naar de politieraad.
Volgend overleg
21 juni 2017 om 20.00 uur

Ann De Mulder
secretaris

i.o. Dimitri Eeckhout
vervangend secretaris

Presentatie wordt nog overgemaakt.

Harry Debrabandere
burgemeester-voorzitter
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