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 Lint
Aanwezig:
 Edegem
 Kontich
 Aartselaar
 Hove
 PZ HEKLA
 PZ HEKLA
 Edegem

To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Harry Debrabandere, burgemeester-voorzitter
Koen Metsu, burgemeester
Bart Seldeslachts, burgemeester
Sophie De Wit, burgemeester
Koenraad Volckaerts, burgemeester
Lee Vanrobays - korpschef
Dimitri Eeckhout, vervangend secretaris
Joost Talloen, bijzonder rekenplichtige PZ HEKLA























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 (vanaf 20:00 uur)
Thomas Aerts
Joost Fillet
Marleen Van den Eynde
Kris Wils
Annemie Janssens
Stanny Tuyteleers
Gerda Lambrecht
Katia Devriendt

Begin om 19.00 uur - einde om 20:15 uur.

- Burgemeester-voorzitter Harry Debrabandere wenst politieraadsleden Rudy Van Onckelen, Cynthia
Govers en Thomas Aerts te verontschuldigen wegens andere verplichtingen.
- De voorzitter stelt Dimitri Eeckhout voor. Hij zetelt als vervangend zonale secretaris wegens de
afwezigheid van Ann De Mulder.
1.

GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG
Het verslag van de politieraad van 26 april 2017 wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
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2.
2.1.

Besproken onderwerpen
BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Financiën: begrotingsrekening, eindbalans en resultatenrekening 2016 – goedkeuring
Toelichting door de bijzonder rekenplichtige Joost Talloen
Aan de hand van een presentatie, die meegestuurd wordt in bijlage, overloopt de bijzonder
rekenplichtige de politierekening van het dienstjaar 2016, die hij qua resultaat als aanvaardbaar
bestempelt.
Het resultaat van de gewone dienst 2016 bedraagt, wegens het saldo van de vorige dienstjaren
(voornamelijk de regularisatie van het verkeersveiligheidsfonds), het saldo van de overboekingen en het
resultaat van de rekening 2015, in totaal (+)28 766 EUR.
Het saldo van de overboekingen is traditioneel een combinatie van drie factoren:
1. van gewone dienst naar buitengewone dienst: in 2016 groter dan normaal, met als
voornaamste reden de studiekosten voor de site Romeo;
2. van gewone dienst naar reservefonds: klassieke overboeking van het resultaat van de rekening
2015 naar het reservefonds;
3. van reservefonds naar gewone dienst: sinds 2013 wordt de meerkost van de stijgende
pensioenlast uit het reservefonds gehaald. Dit reservefonds, opgebouwd door resultaten van
oudere rekeningen, is eindig en zal in 2017 opgesoupeerd zijn. Eind 2016 bevat het reservefonds
nog 300 000 EUR. De meerkost van de pensioenlasten zal dus voortaan, deels in 2017, ten laste
komen van de vijf gemeentebesturen.
De bijzonder rekenplichtige bespreekt de uitgaven op de gewone dienst van 2016.
- De personeelskost is nagenoeg constant gebleven, zelfs licht gedaald, ondanks een indexeffect in
2016 van 1%.
- De werkingskosten zijn gestegen met 7%.
Qua functieuitrusting is er in 2016 een inhaalbeweging gemaakt (beenholsters, uitrusting
fietsteam, regenkledij, wapengordels,…). De vier cellen in het hoofdcommissariaat zijn voorzien
van een epoxylaag. Het wijkkantoor van Aartselaar werd verfraaid met een nieuw plafond.
Daarnaast dragen ook grote herstellingen aan bepaalde voertuigen bij aan de stijging van het
werkingsbudget, ondanks het wegvallen van de huur (vanaf maart 2016) van het kantoor in
Kontich.
De werkingskost-index wordt door deze éénmalige kosten overschreden.
De loonlast-index houden we aan.
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Zie bijlage 2.1 ‘Toelichting resultatenrekening
2016’.
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Besproken onderwerpen
To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
De bijzonder rekenplichtige overloopt het effectief personeelsbestand en maakt de vergelijking tussen
de dienstjaren 2015 en 2016. Door de vervanging van gepensioneerden door nieuwkomers met een
lagere anciënniteit daalt de effectieve loonlast.
Politieraadslid René Janssens vraagt wat CALog’s zijn.
De bijzonder rekenplichtige antwoordt dat dit administratieve, niet-operationele medewerkers zijn.
Politieraadslid Jos Mertens merkt op dat op de slide ‘impact patronale pensioenlast’ bij loonlast er in de
tweede kader ‘2016’ moet staan in plaats van ‘2015’.
De bijzonder rekenplichtige geeft mee dat de budgettering bij lokale politie HEKLA accuraat verloopt. Dit
is belangrijk voor de bepaling van de gemeentelijke toelagen. Een groot verschil tussen de budgettering
en het effectieve resultaat van de rekening zou immers betekenen dat de gemeentelijke toelagen veel
hoger zouden zijn dan reëel nodig is.
Vervolgens overloopt de bijzonder rekenplichtige de investeringen in 2016. Vooral op het vlak van ICT
zijn er financiële inspanningen gedaan, zoals de aankoop van het mobile office-systeem, de aankoop
van laptops en desktops en andere hard- en software.
Daarnaast bepalen de projectbegeleiding van het Romeo-project, het bureaumeubilair, de
uitrustingsgoederen, het rollend materieel, de aankopen in het kader van de verkeersveiligheid en de
ASTRID-communicatiemiddelen het totaal van de investeringen.
Voor de buitengewone dienst van 2016 geeft dit een globaal negatief totaal van 994 000 EUR. De
bijzonder rekenplichtige heeft bij de budgetbesprekingen reeds laten weten dat er in het najaar van
2017 waarschijnlijk een overheidsopdracht zal gelanceerd worden voor financiering. Het resultaat van
de buitengewone dienst 2016 samen met de geplande investeringen voor 2017 (onder andere het
Romeo-project) zorgt voor een aanzienlijk bedrag, waardoor de bijzonder rekenplichtige hoopt
interessante financieringsvoorwaarden te verkrijgen.
1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- Artikel 77 van de WGP.
- Artikel 16 tot 23 van het ARPC.
- Omzendbrieven PLP33 en PLP38 betreffende het afsluiten van de jaarrekening van de
politiezones.
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Besproken onderwerpen
2. BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
De politieraad keurt het formulier T, de begrotingsrekening en haar bijlagen over het dienstjaar
2016 goed, sluitend op volgende totalen:
Gewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
12 621 131,19 euro
Vastgelegde uitgaven:
- 12 592 365,22 euro
Begrotingsresultaat:
28 765,97 euro
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
746 356,17 euro
Boekhoudkundig resultaat:
775 122,14 euro
Buitengewone dienst:
Netto vastgestelde rechten:
89 332,00 euro
Vastgelegde uitgaven:
- 1 084 325,57 euro
Begrotingsresultaat:
- 994 993,57 euro
Over te dragen vastgelegde uitgaven:
267 218,26 euro
Boekhoudkundig resultaat:
- 727 775,31 euro
Artikel 2
De politieraad keurt de balans per 31 december 2016 goed, sluitend op volgende totalen:
Vaste activa:
934 459 euro
Vlottende activa:
641 456 euro
Totaal van de activa:
1 575 915 euro
Eigen vermogen:
1 283 916 euro
Schulden:
291 999 euro
Totaal van de passiva:
1 575 915 euro
Artikel 3
De politieraad keurt de resultatenrekening van 2016 goed, sluitend op volgende totalen:
Exploitatieresultaat:
- 673 615 euro
Uitzonderlijk resultaat:
543 541 euro
Resultaat van het dienstjaar:
- 130 073 euro
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
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2.2.

Besproken onderwerpen
Personeel: functie van vier assistenten (CALog niveau C) – vacantverklaring
Toelichting door de korpschef
Met dit politieraadsbesluit wil HEKLA het goedgekeurde raadsbesluit van 15 februari 2017 voor de
vacantverklaring van vier assistenten (CALog niveau C) aanpassen.
In het besluit van 15 februari staat dat er eerst een interne mobiliteitsronde moet gebeuren, die enkel
beschikbaar is voor het personeel van de geïntegreerde politie. Dit systeem is erg tijdrovend. Het duurt
soms tot wel zes maanden vooraleer op die manier een vacature ingevuld kan worden.
Door een bijkomend artikel te voorzien in het vorige raadsbesluit, waarin gestipuleerd staat dat HEKLA
bij hoogdringendheid meteen kan overgaan tot externe werving, kan HEKLA sneller iemand aannemen.
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.
- 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.
- Het raadsbesluit van 15 februari 2017 over de vacantverklaring van de functie van vier
assistenten (CALog niveau C).
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2.3.

Besproken onderwerpen
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
Bij hoogdringendheid zullen de plaatsen worden geopend voor externe statutaire rekrutering.
Artikel 6
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 ANPR-systeem in anoniem voertuig (SKODA OCTAVIA
COMBI) en politievoertuig (VW TRANSPORTER COMBI) – goedkeuring raming en vaststelling
gunningswijze
Toelichting door de korpschef
De korpschef deelt mee dat de agendapunten 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6 als één geheel aanzien moeten
worden. De korpschef geeft dan ook één algemene toelichting voor deze dossiers (aankoop van ANPRsystemen, aankoop van een politievoertuig, aankoop van een anoniem voertuig en aankoop van een
snelheidscamera).
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Besproken onderwerpen
Sommige omringende politiezones werken met vaste camera’s voor automatische
nummerplaatherkenning (ANPR). De bewegingsstructuur in die zones verloopt via oude stadsringen,
waardoor de vaste ANPR-systemen tot hun recht kunnen komen. De politiezone HEKLA is echter een
transitzone. Berekeningen tonen aan dat HEKLA vijftig vaste camera’s zou moeten plaatsen om het
grondgebied te dekken. Het hoeft geen betoog dat dit onhaalbaar is.
Daarom opteert HEKLA voor een mobiel systeem, waarbij één politievoertuig en één anoniem voertuig
uitgerust worden met ANPR. Deze voertuigen kunnen dan, deels op basis van operationele analyses van
het lokaal informatiekruispunt, op de juiste plaatsen en tijdstippen ingezet worden.
De kostprijs voor de aankoop van deze twee ANPR-systemen wordt geraamd op 70 000 EUR. Daarnaast
zal er vanaf 2018 een jaarlijks onderhoudscontract afgesloten worden. Ook de software zal up-to-date
gehouden worden. De korpschef haalt aan dat er voor de aankoop en installatie gebruik kan gemaakt
worden van een raamovereenkomst van de federale politie.
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.
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Besproken onderwerpen
- De raamovereenkomst 2016 R3 179 afgesloten door de Federale Politie.
2. MOTIVERING
De verkeers- en interventiedienst hebben nood aan voertuigen die uitgerust zijn met ANPR
(automatische nummerplaatherkenning). Dit systeem biedt een grote meerwaarde in de
bestrijding van criminaliteit en overlast via slimme camera’s. Het maakt eveneens de handhaving
van verkeersveiligheid door live camera’s mogelijk.
Er werd gekozen om één ANPR-camerasysteem te laten te installeren in een VW Transporter
Combi L1H1 (combi) zodat het mogelijk is om snel en zichtbaar op te treden. Het tweede ANPRcamerasysteem zal geïnstalleerd worden in een anonieme wagen (Skoda Octavia Combi). Deze zal
ingezet worden om de pakkans te vergroten en kan gebruikt worden in combinatie met een
snelheidsmeter.
3. GUNNINGSWIJZE
De uitgave voor de aankoop en installatie van ANPR in een VW Transporter Combi L1H1
(gestriped) en Skoda Octavia Combi (anoniem) wordt geraamd op 70.000 EUR (incl. BTW).
Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2016 R3 179.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgave kan 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.
De jaarlijkse uitgave voor het onderhoud van de ANPR-toestellen en het updaten van de software
kan aangerekend worden op artikelnummer 330/123-13 van de gewone dienst vanaf de begroting
2018.
5. BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
De aankoop en installatie van ANPR in een VW Transporter Combi L1H1 (gestriped) en Skoda
Octavia Combi (anoniem) met toebehoren wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale
Politie met het nummer 2016 R3 179 betreffende automatische systemen voor
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Besproken onderwerpen
nummerplaatherkenning (ANPR-systeem), waarbij de firma Jacops - Securitas, als leverancier
aangewezen werd.
Artikel 3
De geraamde uitgave van 70.000 EUR (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52
van de buitengewone dienst van de begroting 2017.
Artikel 4
De geraamde, jaarlijkse uitgave van 10.000 EUR (incl. BTW) voor het onderhoud van de ANPRtoestellen en het updaten van de software kan aangerekend worden op artikelnummer 330/12313 van de gewone dienst vanaf de begroting 2018.
Artikel 5
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot de organisatie
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een
overzichtslijst verzonden aan de provinciegouverneur.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
- Politieraadslid Kris Wils begrijpt dat HEKLA geen vijftig camera’s kan plaatsen. Twee camera’s voor
vijf gemeenten vindt hij evenwel weinig. Kan het voorziene budget niet beter benut worden?
Daarnaast stelt Kris Wils dat alle gemeenten zich hebben geëngageerd voor dit ANPR-project. Is dit
ook zo voorzien in de begrotingen van de HEKLA-gemeenten?
Burgemeester-voorzitter Harry Debrabandere antwoordt dat in sommige gemeenten de begroting
reeds voor deze aanvraag werd opgesteld. Via een begrotingswijziging zal de gemeente Lint dit
opnemen in de begroting.
De korpschef vult aan dat HEKLA eerst een try-out wil doen met deze twee ANPR-voertuigen. Na
evaluatie en terugkoppeling aan het politiecollege kan er bekeken worden om extra mobiele
systemen te voorzien.
- Politieraadslid Marc Van Leemput vraagt wat de levensduur van een ANPR-systeem bedraagt. Wat
indien het ANPR-systeem beschadigd raakt bij een ongeval?
De korpschef stelt dat de levensduur moeilijk te bepalen is. Het onderhoudscontract biedt evenwel
de garantie op een maximale levensduur. De ANPR-systemen zullen sowieso verzekerd worden. De
korpschef laat dit verder bekijken.
- Politieraadslid Joost Fillet wil weten op welke criteria HEKLA zich zal baseren bij de beoordeling van
de systemen, met het oog op een uitbreiding. Zijn er ook plannen qua snelheidsdetectie?
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2.4.

Besproken onderwerpen
De korpschef antwoordt dat bij de evaluatie de effectieve resultaten (de pakkans) en de
inzetbaarheid van het personeel de voornaamste criteria zullen zijn. De korpschef verwijst naar het
aankoopdossier van de digitale snelheidsmeter, dat als punt 2.6 geagendeerd staat. HEKLA is de
eerste politiezone die ANPR in een anoniem voertuig wil combineren met snelheidsdetectie.
Overheidsopdrachten: aankoop politievoertuig voor ANPR (type combi) – goedkeuring raming en
vaststelling gunningsprocedure.
Toelichting door de korpschef
Dit voertuig zal voornamelijk ingezet worden voor de FLEX-teams.
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 verkeers- en interventiedienst van de politiezone HEKLA hebben nood aan een nieuw
politievoertuig. De huidige voertuigen worden permanent gebruikt waardoor ze snel verslijten en

POLITIERAAD
VERSLAG
21-06-2017

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

p.10

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
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 reeds een nieuw voertuig te bestellen. Bovendien dient er een
gestriped voertuig aangeschaft te worden om uit te rusten met ANPR (Automatic Number Plate
Recognition).
Voor de levering van politievoertuigen kan gebruik worden gemaakt van de raamovereenkomst
van de Federale Politie met het nummer 2016 R3 010.
3. GUNNINGSWIJZE
De uitgave voor de aankoop van één politievoertuig (type combi) wordt geraamd op 62.000 EUR
(incl. BTW). Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie
met het nummer 2016 R3 010.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgave kan 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 aankoop van één politievoertuig van het type VW Transporter Combi L1H1 met toebehoren
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale
Politie met het nummer 2016 R3 010 betreffende anonieme en politionele voertuigen, waarbij de
firma D’Ieteren SA, Rue du Mail 50 te 1050 Brussel, als leverancier aangewezen werd.
Artikel 3
De geraamde uitgave van 62.000 EUR (incl. BTW) 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 de organisatie
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een
overzichtslijst verzonden aan de provinciegouverneur.
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Besproken onderwerpen
Overzicht bijkomende opmerkingen:
- Politieraadslid Bart Breugelmans vraagt zich af waarom de ANPR-systemen niet op bestaande
voertuigen geplaatst worden.
De korpschef verduidelijkt dat bestaande voertuigen op kortere termijn afgeschreven zullen
worden. Een politiecombi rijdt immers 24 uur per dag en haalt veel kilometers per jaar. Vandaar dat
het meer opportuun is een ANPR te voorzien in een nieuw voertuig.
- Politieraadslid Kris Wils merkt op dat er in het verleden gesteld werd dat het wagenpark van HEKLA
afgebouwd zou worden.
De korpschef benadrukt dat door de aankoop van het politievoertuig en het anoniem voertuig het
wagenpark niet wordt uitgebreid. Het voertuig van de huidige snelheidsmeter én de meter zelf zijn
versleten. De aankoop van een combi dringt zich sowieso op. In het kader van de optimalisatie van
het wagenpark geeft de korpschef mee dat een voertuig van de HEKLA-staf overgedragen werd
naar de reservepool. Een ander voertuig uit die reserve zal niet vervangen worden. De scooters
zullen op termijn vervangen worden door elektrische fietsen.
Overheidsopdrachten: aankoop politievoertuig voor ANPR (type anoniem) – goedkeuring raming en
vaststelling gunningsprocedure.
Toelichting door de korpschef
Dit voertuig zal door de verkeersdienst en de interventiedienst ingezet worden.
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.
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Besproken onderwerpen
- 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 verkeers- en interventiedienst van de politiezone HEKLA hebben nood aan een nieuw
politievoertuig. De huidige voertuigen worden permanent 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 een nieuw voertuig reeds te bestellen. Bovendien dient er een
anoniem voertuig aangeschaft te worden om uit te rusten met ANPR (Automatic Number Plate
Recognition) en een nieuwe snelheidsmeter.
Er wordt gekozen voor het type Skoda Octavia Combi omdat deze een ruime koffer heeft waarin
de ondersteunende apparatuur van de snelheidsmeter geïnstalleerd kan worden. Dit voertuig
geniet bovendien een algemene voorkeur binnen het korps op vlak van comfort, gebruiksgemak
en vermogen.
Voor de levering van politievoertuigen kan gebruik worden gemaakt van de raamovereenkomst
van de Federale Politie met het nummer 2016 R3 010.
3. GUNNINGSWIJZE
De uitgave voor de aankoop van één anoniem politievoertuig (type Skoda Octavia Combi) wordt
geraamd op 35.000 EUR (incl. BTW).
Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2016 R3 010.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgave kan 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.
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2.6.

Besproken onderwerpen
5. BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
De aankoop van één anoniem politievoertuig van het type Skoda Octavia Combi met toebehoren
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale
Politie met het nummer 2016 R3 010 betreffende anonieme en politionele voertuigen, waarbij de
firma D’Ieteren SA, Rue du Mail 50 te 1050 Brussel, als leverancier aangewezen werd.
Artikel 3
De geraamde uitgave van 35.000 EUR (incl. BTW) 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 de organisatie
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een
overzichtslijst verzonden aan de provinciegouverneur.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
Overheidsopdrachten: levering en plaatsing snelheidsmeter in een anoniem voertuig (type Skoda
Octavia Combi) – goedkeuring raming, lastenboek 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.
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Besproken onderwerpen
- 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 O/LOG 2017/003, met als voorwerp: “Aankoop van een repressieve digitale
snelheidsmeter”.
2. MOTIVERING
In het kader van de verkeersveiligheid en de snelheidshandhaving dient de politiezone HEKLA over
te gaan tot de aankoop van een nieuwe snelheidsmeter. De huidige snelheidsmeter is verouderd
en werkt niet meer naar behoren. Deze vereist bovendien een omslachtige, archaïsche werkwijze
die sterk verbeterd en aangepast moet worden aan de hedendaagse normen.
De nieuwe snelheidsmeter zal ingebouwd worden in een nieuw, anoniem voertuig van het type
Skoda Octavia Combi. Er wordt gekozen voor het type Skoda Octavia Combi omdat deze een
ruime koffer heeft waarin de ondersteunende apparatuur van de snelheidsmeter geïnstalleerd
kan worden. Voor het onderhoud en de ijking van dit toestel dient er een onderhoudscontract te
worden voorzien. Dit contract zit vervat in het bestek.
3. GUNNINGSWIJZE
In het kader van de opdracht “Levering en plaatsing snelheidsmeter in anoniem voertuig (Skoda
Octavia Combi)” werd een bestek met het nummer O/LOG 2017/003 opgesteld.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 55.000 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.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgave kan 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.

POLITIERAAD
VERSLAG
21-06-2017

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

p.15

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

2.7.

Besproken onderwerpen
5. BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
Het bestek met nummer O/LOG 2017/003 en als voorwerp ‘Aankoop van een repressieve digitale
snelheidscamera’ wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de gunningswijze ‘onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking’.
Artikel 3
De uitgave van 55.000 EUR (incl. BTW) 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 Kris Wils vraagt over hoeveel snelheidsmeters HEKLA beschikt.
De korpschef antwoordt dat HEKLA één snelheidsmeter heeft.
Overheidsopdrachten: aankoop kogelwerende vesten – goedkeuring raming, lastenboek en
vaststelling gunningsprocedure.
Toelichting door de korpschef
De korpschef verduidelijkt dat HEKLA een nieuw type kogelwerende vest wil aankopen. Momenteel
draagt het operationeel personeel kogelwerende vesten die beschikbaar zijn via de federale
raamovereenkomst. Deze vesten hebben een garantieperiode van tien jaar.
Het personeel maakt echter steeds vaker melding van rugklachten, die gerelateerd kunnen worden aan
het draagcomfort van de huidige kogelwerende vesten.
Bij de opmaak van het lastenboek is de meest optimale balans tussen ergonomie en beschermingsgraad
gezocht. Het is de bedoeling dat HEKLA een eerste schijf van 25 nieuwe kogelwerende vesten aankoopt,
ter vervanging van vesten waarvan de garantieperiode snel zal verstrijken.
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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.
- Het bestek O/LOG 2017/002, met als voorwerp: “Aankoop van kogelwerende vesten”.
2. MOTIVERING
In het kader van preventie en de bescherming van het welzijn op het werk, dient de politiezone
HEKLA over te gaan tot de aankoop van nieuwe, kogelwerende vesten. In de eerste plaats dienen
een aantal vesten vernieuwd te worden omdat de geldigheidsduur van de ballistische platen
verstreken is.
Bovendien ondervinden de gebruikers van de huidige, kogelwerende vesten ergonomische
problemen doordat deze zware, stijve vesten weinig beweging van het bovenlichaam toelaten. De
nieuwe vesten zullen flexibeler zijn en uitgerust worden met een mollesysteem waardoor de
gebruikers de mogelijkheid hebben om enkele uitrustingsstukken op hun vest te bevestigen. Er zal
eveneens een discrete hoes worden voorzien zodat elke medewerker de mogelijkheid heeft om
de vest onder zijn of haar kledij te dragen.
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In deze eerste vervangingsronde zullen er 25 vesten aangekocht worden. In het bestek zit de
herhaling van deze opdracht vervat voor een periode van 3 jaar met een maximum aantal van 120
kogelwerende vesten.
3. GUNNINGSWIJZE
In het kader van de opdracht “Aankoop van kogelwerende vesten” werd een bestek met het
nummer O/LOG 2017/002 opgesteld.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.000 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.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/744-51 van de buitengewone
dienst van de begroting 2017, waarop nog 41.200 EUR beschikbaar is.
5. BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
Het bestek met nummer O/LOG 2017/002 en als voorwerp ‘Aankoop van kogelwerende vesten’
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de gunningswijze ‘onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking’.
Artikel 3
Het geraamde bedrag van 20.000 EUR (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/744-51
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.
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2.8.

Besproken onderwerpen
Overzicht bijkomende opmerkingen:
- Politieraadslid Kris Wils polst naar de mogelijkheid om deze nieuwe vesten te testen.
De korpschef laat weten dat, ná de goedkeuring door de politieraad, het lastenboek naar
verschillende leveranciers gestuurd zal worden. De korpschef bevestigt dat de vesten vóór de
gunning uitgebreid getest zullen worden door een klankbordgroep.
Overheidsopdrachten: goedkeuren van de toetreding tot fase 2 van de groepsaankoop verzekeringen
waarbij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale Diensten van de gouverneur,
optreedt als opdrachtencentrale.
Toelichting door de korpschef
Deze groepsaankoop verzekeringen vloeit voort uit een brainstorming op het provinciaal overleg van de
korpschefs. Er werd nagedacht hoe lokale politiezones door samen te werken voordelen konden
behalen. Één van die pistes is de verzekeringsportefeuille. De federale overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, Federale Diensten van de gouverneur, fungeert als opdrachtencentrale.
De korpschef geeft aan dat HEKLA de verzekeringspolis arbeidsongevallen momenteel niet kan
herbekijken omdat deze polis tot 2019 loopt bij de huidige verzekeraar.
Indien er 500 EUR dossierkosten betaald worden kan HEKLA toetreden tot fase twee van deze
groepsaankoop. Deze fase behelst een analyse van de verzekeringsportefeuille en een effectief voorstel.
HEKLA moet op korte termijn haar standpunt laten weten aan de opdrachtencentrale.
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.
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Besproken onderwerpen
- 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 wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
- De wet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het gemeentedecreet en de gemeentewet.
2. MOTIVERING
Een openbaar bestuur dient periodiek de verzekeringsmarkt te bevragen. De Federale Diensten
van de gouverneur van de provincie Antwerpen hebben daarom, op verzoek van het Provinciaal
Overleg Korpschefs, het initiatief genomen om een groepsaankoop verzekeringen te organiseren
voor de politiezones van de provincie Antwerpen.
De Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen zal, overeenkomstig artikels
2, 4° en 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, optreden als
opdrachtencentrale voor de deelnemende politiezones van de provincie Antwerpen.
In het besluit van de Gouverneur van 24 oktober 2016 over de aanstelling van AON Belgium bvba
als onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar, werden volgende opdrachten opgegeven:
- Het uitvoeren van een audit van de bestaande verzekeringsportefeuilles van 22 Antwerpse
politiezones (post 1),
- De begeleiding van de politiezones bij de eventuele aanbesteding van de nieuwe
verzekeringspolissen opgemaakt op basis van de resultaten van de audit (post 2)
- Eventueel het makelaarschap voor de politiezones die daarvoor opteren (post 3)
Nadat post 2 wordt uitgevoerd, moet elke politiezone na de audit beslissen of zij haar
verzekeringsportefeuille wil optimaliseren. Zo ja, dan kan de politiezone beslissen of zij alle of
slechts enkele polissen op de markt wil brengen. Wat betreft post 3 zal de exacte omvang van dit
deel van de opdracht pas duidelijk zijn na voltooiing van posten 1 en 2. Daarna zullen de
politiezones beslissen of zij wensen in te schrijven op post 3.
Fase 1 werd intussen afgerond en AON Belgium bvba heeft een auditrapport verzekeringen
bezorgd aan de politiezone HEKLA. Deze audit omvat een analyse van de actuele polissen van de
politiezone waarin rekening moest worden gehouden met de waarborgen arbeidsongevallen (1),
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voertuigen (2), burgerlijke aansprakelijkheid & rechtsbijstand (3) en patrimonium (brand &
elektronica) (4).
De algemene conclusies van het rapport:
- Arbeidsongevallen: er zijn verouderde poliswaarborgen die niet volledig op maat zijn van de
politiezones.
- Brandverzekeringen: idem.
- Alle risico’s elektronica: er is een marktconforme polis die gelijkaardig is bij verschillende
verzekeraars.
- Burgerlijke aansprakelijkheid: er zijn vaak verouderde poliswaarborgen die niet volledig op
maat zijn van de politiezones en eerder algemene bepalingen bevatten.
- Autoverzekeringen: er is nood aan een efficiënt vlootbeheer.
Naast de bevindingen vanuit het auditrapport in de toelichting door AON Belgium bvba werd nog
gewezen op de voordelen van een gezamenlijke marktbevraging.
Voor de politiezone HEKLA is, na studie van het auditrapport, het opportuun de actuele polissen
arbeidsongevallen, voertuigen, burgerlijke aansprakelijkheid & rechtsbijstand en patrimonium
(brand & elektronica) opnieuw op de markt aan te bieden. De polis Arbeidsongevallen loopt tot 1
januari 2019 en kan dus geen deel uitmaken van deze aanbesteding.
De Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen neemt, namens alle
politiezones van de provincie Antwerpen, het engagement op om de rol van opdrachtencentrale
op zich te nemen in de procedure tot de marktbevraging voor de waarborgen (1)
arbeidsongevallen, (2) voertuigen, (3) burgerlijke aansprakelijkheid & rechtsbijstand en (4)
patrimonium (brand & elektronica). Om in te stappen in fase 2, dient de politiezone zich te
engageren als volgt:
- De politiezone gaat akkoord met het voornoemd engagement van de Federale Diensten van
de gouverneur van de provincie Antwerpen.
- De politiezone verleent haar volledige medewerking aan de uitvoering van fase 2.
- Het engagement dat momenteel wordt aangegaan behelst enkel de goedkeuring en
medewerking aan fase 2 van de gunningsopdracht. Voor opdracht 3 is een afzonderlijke
beslissing noodzakelijk.
Het doel van deze overheidsprocedure is om nieuwe contracten te kunnen afsluiten met 1 januari
2018 als aanvangsdatum.
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3. GUNNINGSWIJZE
De Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen zal, overeenkomstig artikels
2, 4° en 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, optreden als
opdrachtencentrale voor de deelnemende politiezones van de provincie Antwerpen. Hiervoor
vragen de Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen een kostenbijdrage
van 500 EUR van de politiezones die mee in dit initiatief willen stappen.
4. POLITIEBEGROTING
Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/123-06 van de gewone dienst van
de begroting 2017, waarop nog 5.000 EUR beschikbaar is.
5. BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
De politieraad verleent het mandaat aan de Federale Diensten van de gouverneur van de
provincie Antwerpen, om in naam van de politiezone HEKLA de gehele aanbestedingsprocedure te
voeren.
Artikel 2
De politieraad neemt kennis van het auditrapport gerealiseerd door AON Belgium bvba in het
kader van haar gunningsopdracht fase 1, zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 3
Na grondige analyse van de audit, beslist de politieraad om in te stappen in de gezamenlijke
marktbevraging, georganiseerd door de Federale Diensten van de gouverneur van de provincie
Antwerpen, met het oog op het afsluiten van volgende verzekeringen: verzekeringen materiële
schade, verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen.
Artikel 4
De uitgave van 500 EUR is aan te rekenen op artikelnummer 330/123-06 van de gewone dienst
van de begroting 2017.
Artikel 5
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.
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Overzicht bijkomende opmerkingen:
- Directeur bedrijfsvoering Dirk Fonteyne verduidelijkt dat HEKLA een verzekeringsportefeuille van
171 000 EUR kan laten herbekijken. Ten allen tijde kan HEKLA uit deze tweede fase stappen. De
betaling van 500 EUR impliceert geen bindend engagement.
- Politieraadslid Kris Wils verwijst naar de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid, die tien
jaar loopt. Kan HEKLA die polis ook opzeggen?
Dirk Fonteyne antwoordt dat alle polissen die HEKLA kan opzeggen herbekeken zullen worden bij
de analyse en het uiteindelijke voorstel.
BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
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4.
4.1.

BESPREKING
Wijkcommissariaat in Kontich – bespreking van de bevraging
Toelichting door de korpschef
De politieraadsleden stelden schriftelijke vragen over de opportuniteit, het fysiek onthaal, het kennen
van de wijkinspecteur/wijkteam en de dienstverlening van de wijkwerking.
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De schriftelijke vragen van de politieraadsleden werden opgelijst. De korpschef verdeelt dit document
onder de raadsleden en het wordt ook digitaal als bijlage aan het ontwerpverslag toegevoegd.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
- Politieraadslid Marc van Leemput vindt het wenselijk de gestelde vragen van de politieraadsleden
te overlopen, zodat er eventueel toelichting gegeven kan worden.
Opportuniteit
- Politieraadslid Luc Blommaerts zegt dat zij het oneens blijven met de beslissing, maar dat ze het
akkoord zullen respecteren en constructief willen meewerken. Ze kunnen zich vinden in het
voorgestelde principe van wijkwerking. Luc Blommaerts beklemtoont dat de site Romeo wel
centraal gelegen is, maar dat deze site met het openbaar vervoer erg moeilijk te bereiken is.
- De belangrijkste vraag die politieraadslid Koen Lauriks wil stellen is: ‘Wie gaat het betalen?’.
De korpschef antwoordt dat de afbetaling niet ten laste komt van de gemeenten. Het huurgeld van
het wijkkantoor van Kontich dat wordt uitgespaard wordt hieraan besteed. Het Romeo-project
impliceert dus geen extra kosten voor de gemeenten.
Fysiek onthaal
- Politieraadslid Kris Wils vindt het niet aangewezen om doorverwijzingen te doen naar andere
locaties. We vragen aan de burger om dingen te melden. We moeten de burger faciliteren en het
niet moeilijker maken. Zo gaat er immers belangrijke informatie verloren.
Wat betreft de administratieve taken stelt Kris Wils zich de vraag of de administratieve last niet
ingeperkt kan worden en of er niet nóg meer gebruik gemaakt kan worden van digitale middelen.
Daarnaast beklemtoont hij ook de drempelvrees bij de burger, wanneer hij of zij niet terecht kan bij
een wijkkantoor van de eigen gemeente.
De korpschef repliceert dat elke HEKLA-gemeente haar eigen wijkteam blijft hebben. In iedere
gemeente komt er bovendien een onthaalpunt.
- Politieraadslid Jan Van der Heyden vraagt om intensiever te communiceren dat HEKLA permanent
bereikbaar is.
De korpschef geeft mee dat het communicatieteam een extra communicatiebericht zal opstellen
om dit extra te promoten. Dit kan eventueel ook door in de communicatiekanalen van de HEKLAgemeenten opgenomen worden. Burgemeester Koen Volckaerts treedt hierin bij. HEKLA biedt deze
permanente dienstverlening aan en mag dit met de nodige fierheid benadrukken.
De korpschef vindt het positief dat de raadsleden willen dat er zoveel mogelijk ter plaatse
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afgewerkt dient te worden en het doorverwijzen tot een minimum te beperken. Dit strookt volledig
met de visie van HEKLA.
Karel Van Elshocht vervoegt de politieraad om 20:00 uur.
Kennen
De korpschef vindt het louter verspreiden van een communicatiebericht ‘Ken je wijkinspecteur’
onvoldoende. De informatiestroom moet in twee richtingen verlopen. Enerzijds moet de burger de
wijkinspecteurs kennen, anderzijds moet de wijkinspecteur ook de wijksector en de bewoners kennen.
- Politieraadslid Kris Wils beaamt dat sensibilisering alleen onvoldoende is. De wijkinspecteur moet
op straat aanspreekbaar zijn op verschillende momenten, zoals wijkraden, de kerstmarkt of andere
festiviteiten. Politieraadsleden Luc Blommaerts, Katia Devriendt en Jan Van der Heyden sluiten zich
hierbij aan.
- Politieraadslid Jan Van der Heyden stelt zich de vraag of de wijkinspecteur hier nog tijd voor heeft.
De korpschef vindt dit een terechte bekommernis. Het klopt dat politiemedewerkers door het
verhoogde dreigingsniveau onder druk staan. Het is voor de politie een uitdaging om in deze
omstandigheden toch maximaal te presteren.
De korpschef geeft aan dat, naast digitalisering en optimalisering van de processen, ook een
mentaliteitswijziging zal bijdragen om deze problematiek het hoofd te bieden.
Verschillende wijkinspecteurs zien bijvoorbeeld reeds de meerwaarde van mobile office, waar de
burger ter plaatse meteen geholpen kan worden. Zo besparen we veel diensturen, die we dan
kunnen extrapoleren naar andere wijkgerelateerde zaken.
- Politieraadslid Luc Breugelmans vraagt of het mobile office-systeem goed werkt in HEKLA.
De korpschef antwoordt dat het systeem in HEKLA goed werkt. Er zijn natuurlijk kinderziektes en de
medewerkers moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken. De ICT-dienst volgt dit
nauwgezet op en organiseert infosessies voor collega’s die hier meer moeite mee hebben. Mits
ondersteuning kunnen we deze cultuuraanpassing bij iedereen verwezenlijken.
- Politieraadslid Koen Lauriks merkt op dat de aanspreekbaarheid te laag is bij de politie. De burger
kent HEKLA te weinig. Het gemeentehuis is wel vertrouwd terrein voor de burger.
De korpschef repliceert dat er in het gemeentehuis een onthaalpunt wordt voorzien om die
aanspreekbaarheid te verhogen.
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Dienstverlening
Qua dienstverlening wil de korpschef eerst luisteren naar de verwachtingen van de klant, alvorens het
dienstenaanbod te bekijken.
- Voor politieraadslid Kris Wils is het uniform politiereglement de toolbox die hiervoor zal moeten
zorgen. Het niet in elke gemeente voorzien van een volwaardige wijkpost komt de uniformiteit niet
ten goede.
- Politieraadslid Luc Blommaert merkt op dat iedere gemeente specifieke kenmerken heeft. Dit
vereist gemeentelijk maatwerk.
De korpschef geeft mee dat elk wijkteam nu meer op maat werkt in sectoren, waarbij er per sector
twee wijkinspecteurs voorzien zijn. Bij ziekte of verlof moet de continuïteit in de dienstverlening
immers gegarandeerd blijven.
- Politieraadslid Jos Mertens vindt dat de handhaving sowieso in elke gemeente dezelfde moet zijn.
VARIA
- Politieraadslid René Janssens vraagt of er extra toezicht voorzien kan worden voor Fort V.
De korpschef deelt mee dat Fort V al in extra toezichtopdrachten van de Flex-teams, interventie en
de wijkwerking vervat zit. Deze vraag werd reeds gesteld door de burgemeester en de schepen van
Onderwijs van Edegem.
- Politieraadslid Kris Wils las in het verslag van het politiecollege van maart dat er een probleem is in
verband met de aanstelling van de veiligheidscoördinator project Romeo. Wat is huidige stand van
zaken?
De korpschef zegt dat er meerdere kandidaten zijn voor deze opdracht. De effectieve gunning zal
op één van de volgende politiecolleges gebeuren.
- Politieraadslid Kris Wils vraagt om meer duiding te geven over de ‘terugvorderingen tot 100EUR’.
Wat houdt dit concreet in?
Directeur bedrijfsvoering Dirk Fonteyne verduidelijkt dat dit gaat om kleine schuldbedragen van het
personeel, wanneer bijvoorbeeld een fietsvergoeding onterecht werd toegekend. Nu is dit een
administratieve last, die niet in verhouding staat met het schuldbedrag.
Tot 25 EUR (in drie schijven van respectievelijk 10 EUR, 10 EUR en 5 EUR) kan een schuldbedrag
rechtstreeks afgehouden worden van het loon.
- Politieraadslid Kris Wils polst of de gemeenteraden van de HEKLA-gemeenten al geïnformeerd
werden over de Romeo-site. Zijn er al concrete dingen?
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Burgemeester-voorzitter Harry Debrabandere geeft aan dat de burgemeesters gewacht hebben op
de schriftelijke vragen van de politieraadsleden en de toelichting, alvorens actie te ondernemen.
- Burgemeester Bart Seldeslachts zegt dat Kontich een commissie heeft gehouden, die regelmatig
bijeengeroepen zal worden.
- Tot slot feliciteert politieraadslid Kris Wils de teams die zich hebben ingezet tijdens een recente
wielerwedstrijd in Aartselaar. Hij looft de aangename en vlotte samenwerking.
Volgend overleg
Woensdag 20 september 2017 om 19.00 uur.
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