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Rudy Van Onckelen
Bart Breugelmans
Marc Van Leemput
Jan Van der Heyden
Luc Blommaerts
Jos Mertens
Shana Convents
Cynthia Govers
Koen Lauriks
René Janssens
Karel Van Elshocht
Thomas Aerts
Joost Fillet
Marleen Van den Eynde
Kris Wils
Annemie Janssens
Stanny Tuyteleers
Gerda Lambrecht
Katia Devriendt

Begin om 19.05 uur - einde om 20:30 uur.

- Burgemeester-voorzitter Harry Debrabandere wenst politieraadsleden Rudy Van Onckelen, Karel Van
Elshocht, Thomas Aerts en Joost Fillet te verontschuldigen voor deze vergadering.
1.
1.1.

GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG
Politieraad HEKLA 21 juni 2017 – ontwerpverslag
Het verslag van de politieraad van 21 juni 2017 wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
Overzicht bijkomende opmerkingen: geen.
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BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Aanpassing reglement van interne orde van de politieraad
Toelichting door de korpschef en de waarnemend secretaris
Korpschef Lee Vanrobays wijst op een recente wetswijziging aan de Wet op de Geïntegreerde Politie.
Enkele bepalingen over de werking van de politieraad werden in beperkte mate gewijzigd. Deze
wijzigingen gingen op 2 juli 2017 van kracht. Zoals gevraagd wordt een aangepast huishoudelijk reglement
van interne orde van de politieraad op deze eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Dit
voorgestelde vernieuwde reglement is een mix van het huidige reglement en een modelontwerp dat ter
beschikking werd gesteld door de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).
De korpschef overloopt de voornaamste wijzigingen:
▪ qua termijnen wordt er voortaan uitgegaan van werkdagen in plaats van ‘vrije’ dagen of
kalenderdagen;
▪ de bekendmaking van de agenda gebeurt voortaan ook in het hoofdcommissariaat en op de
HEKLA-website;
▪ enkele kleine aanpassingen, waardoor het elektronisch opvragen en elektronisch ter beschikking
stellen van stukken gepromoot wordt.
Waarnemend secretaris Dimitri Eeckhout vult aan dat dit voorstel in nauwe samenspraak met de VVSG
tot stand kwam. Op hun aanraden werd artikel 27/3 van de Wet op de Geïntegreerde Politie opgenomen
in dit reglement van interne orde. Dit artikel gaat over de onverenigbaarheden voor de leden van het
politiecollege, de politieraad en de secretaris.
1.
JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- Het artikel 25/5 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (WGP – Wet van 31 mei 2017, verschenen in het Belgisch
Staatsblad op 22 juni 2017), waardoor de politieraad verplicht is om een reglement van orde
aan te nemen;
- Behalve de bepalingen die er op basis van deze wet in opgenomen moeten worden, kan dit
reglement bijkomende maatregelen bevatten in verband met de werking van de raad.
2.
MOTIVERING
De Kamer heeft recent een wijziging aan de Wet tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, goedgekeurd. Enkele bepalingen over de werking
van de politieraad werden in beperkte mate gewijzigd.
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De wijzigingen gingen op 2 juli 2017 van kracht en er wordt, zoals gevraagd, op de eerstvolgende
vergadering van de politieraad een aangepast huishoudelijk reglement ter goedkeuring
voorgelegd.
Het voorgestelde vernieuwde reglement is een mix van het ‘huidige’ reglement en een
modelontwerp dat door de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) werd
uitgewerkt en ter beschikking wordt gesteld van de lokale besturen.
3.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen
De politieraad besluit zijn huishoudelijk reglement vast te stellen als volgt:
Bijeenroeping
Art. 1. - De politieraad vergadert ten minste viermaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren, het vereisen.
De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege.
Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de
politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag
aan het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een verklarende
nota, alsook de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet ingediend
worden, zodanig dat het politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement
kan nakomen.
Openbare of besloten vergadering
Art. 2. - De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een tweederdemeerderheid van
de aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van
ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.
De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed afleggen.
Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting
verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en
de rekeningen en de eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen.
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering
moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.
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Termijn van oproeping
Art. 3. - De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis, ten minste zeven werkdagen vóór de dag
van de vergadering. De dag van de vergadering is niet inbegrepen in de periode van zeven
werkdagen. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden
afgeweken.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. De
agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda wordt
een beknopte toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd. In
spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken.
De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor de toepassing
van art. 9, derde lid, van dit reglement.
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp
dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overhandigd
worden aan de voorzitter of aan degene die hem vervangt. Het moet vergezeld zijn van een
verklarende nota of van elk document dat de politieraad kan voorlichten. Leden van het
politiecollege kunnen deze mogelijkheid om de agenda aan te vullen niet gebruiken. De voorzitter
of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende agendapunten onmiddellijk mee aan de leden
van de politieraad.
Elektronische wijze van oproeping
De raadsleden, die hiertoe uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven, worden via e-mail
opgeroepen tot de raadsvergadering. Het politieraadslid ondertekent daartoe een document
waarbij de vermelding van het e-mailadres wordt gegeven.
Een mailbericht met verwijzing naar de begeleidende stukken op een digitaal platform, wordt naar
het door het raadslid opgegeven e-mailadres verstuurd.
Bij verzending via e-mail wordt er vanuit gegaan dat de documenten door het raadslid ontvangen
zijn. Het politieraadslid neemt zelf contact op met de secretaris wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig
documenten ontvangen te hebben.
Als de agenda en de begeleidende stukken per uitzondering niet op digitale wijze ter beschikking
kunnen worden gesteld, worden zij bij de raadsleden thuis bezorgd. Als de stukken omwille van de
omvang niet in de brievenbus kunnen, zal worden gemeld dat de betrokkene deze kan afhalen in
het secretariaat van de politiezone en dit tijdens de kantooruren.
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Informatie voor politieraadsleden en publiek
Art. 4. - Plaats, dag en uur en agenda van de politieraadsvergadering en de agenda worden
openbaar bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone, het
hoofdcommissariaat en door bekendmaking op de website van de politiezone. Voor deze
aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de
politieraad.
De agenda met toelichtende nota wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten.
Elke belangstellende inwoner kan de agenda en de notulen van de openbare zitting van de
politieraadsvergaderingen raadplegen op de website van de politiezone.
Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda.
Binnen een termijn van twintig dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een beknopte
omschrijving van de beslissingen van de politieraad ter inzage gelegd van het publiek. Deze
inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt.
Aan de beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze
beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in de informatiebladen van de gemeenten die deel
uitmaken van de politiezone.
Art. 5. - § 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de
feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende
de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het secretariaat
van de politieraad tijdens de kantooruren ter inzage gelegd van de politieraadsleden. Deze kunnen
er vóór de vergadering kennis van nemen.
§ 2. - Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad moet
beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het
politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het
ontwerp van begrotingswijziging of van de rekeningen.
Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van
de politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn
definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het
ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag.
Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen.
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Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel
beleid van de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de
politiezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op
de rekeningen een overzicht van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het
dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben.
Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het verslag.
§ 3. - Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem
aangewezen personeelsleden, technische inlichtingen worden verstrekt over de in voorgaand lid
bedoelde dossiers. Onder technische inlichtingen wordt verstaan: het verstrekken van inlichtingen
ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van
de procedure.
Art. 6. - § 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de
politieraadsleden worden onttrokken.
§ 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de
diensten van het secretariaat van de politiezone geopend zijn:
- de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone;
- de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone;
- de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politiezone;
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad;
- de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen
betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn.
§ 3. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, § 2 hebben de politieraadsleden
het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de
politiezone.
Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waarop de politieraadsleden deze andere
documenten kunnen raadplegen.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of
akten betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het
politiecollege schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.
Aan de politieraadsleden wordt, na de ontvangst van de aanvraag, meegedeeld wanneer de
stukken kunnen worden ingezien.
p.6

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

POLITIERAAD
VERSLAG
20-09-2017

Besproken onderwerpen
To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Het politieraadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de
week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af
te zien van inzage.
§ 4. - De politieraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het
bestuur van de politiezone.
De politieraadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift via de korpschef of het
door hem aangewezen personeelslid.
De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift
moet aan het betrokken politieraadslid worden meegedeeld.
§ 5. - De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken.
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen
de politieraadsleden schriftelijk of via e-mail mee aan de korpschef welke instelling zij willen
bezoeken en op welke dag en uur.
Tijdens het bezoek van een inrichting moeten de politieraadsleden passief optreden.
Art. 7. - De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke
vragen te stellen.
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt schriftelijk geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden
mondelinge vragen stellen over politionele aangelegenheden, die niet op de agenda van de
politieraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting
geantwoord.
Art. 8 - § 1. - De politie- en gemeenteraadsleden hebben recht op politionele informatie, waarbij
rekening wordt gehouden met:
- het nastreven van een gelijke behandeling;
- de bevoegdheden van de zonale veiligheidsraad en de gerechtelijke overheden;
- het nastreven van een gedragscode, d.w.z. de raadsleden duidelijk te informeren over
welke informatie zij kunnen bekomen en de wijze waarop deze informatie kan bekomen
worden;
- de mogelijkheid om binnen de politiezone een goed evenwicht te vinden, d.i. enerzijds
rationeel om te gaan met haar personeel en middelen en anderzijds toch, in de mate
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van het mogelijke en binnen het wettelijk en reglementair kader, te voldoen aan de
democratische rechten van de raadsleden.
Het gaat enkel om vragen inzake het aanleveren van cijfermateriaal of politionele informatie.
Interpellaties op de raadszitting vallen hier niet onder.
Gemeenteraadsleden kunnen informatie vragen over zaken die betrekking hebben op de
gemeente waarin zij zetelen.
Politieraadsleden kunnen informatie vragen over zaken die betrekking hebben op de gemeenten
van de ganse politiezone.
De vraag om informatie door gemeente– of politieraadsleden wordt schriftelijk gericht aan de
korpschef, de gemeenteraadsleden doen dit via de burgemeester of secretaris.
De korpschef legt de ontvangen vra(a)g(en) om informatie voor op het eerstvolgende
politiecollege, geeft zijn advies en motiveert een eventuele weigering tot (al dan niet gedeeltelijk)
antwoord.
Het politiecollege kan het verstrekken van de gevraagde informatie toestaan, uitstellen tot
behandeling op de eerstvolgende zonale veiligheidsraad of gemotiveerd afwijzen.
De korpschef stuurt het antwoord aan het betrokken raadslid, zo spoedig mogelijk en uiterlijk vier
weken na de behandeling van de vraag door het politiecollege of de zonale veiligheidsraad. Indien
de behandeling binnen deze termijn onmogelijk is, zal de korpschef het raadslid in kennis stellen
van de reden hiervan en de te verwachten afhandelingsperiode.
Dit recht op politionele informatie is onderhevig aan een aantal beperkingen, nl.:
Er kan geen gevolg gegeven worden aan vragen die betrekking hebben op een gerechtelijk dossier
of over aangelegenheden die tot het bevoegdheidsdomein van de gerechtelijke overheid vallen,
tenzij met de uitdrukkelijke instemming van deze gerechtelijke overheid.
Er kan geen gevolg gegeven worden aan vragen die betrekking hebben op aangelegenheden die
tot het bevoegdheidsdomein van een andere bestuurlijke overheid, tenzij met de uitdrukkelijke
instemming van deze bestuurlijke overheid.
Er kan geen gevolg gegeven worden aan vragen die betrekking hebben op personen of
aangelegenheden waarbij de persoonlijke integriteit in het gedrang kan komen.
Er kan geen gevolg gegeven worden aan vragen die betrekking hebben op activiteiten
georganiseerd door of in samenwerking met de federale politie of andere politie-eenheden, tenzij
met de uitdrukkelijke instemming van de gemandateerde overste van deze politiedienst(en).
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Er kan geen gevolg gegeven worden aan vragen die betrekking hebben op de operationele,
tactische of strategische aspecten of die deze in het gedrang kunnen brengen bij toekomstige
activiteiten.
Er dient rekening gehouden te worden met een beschikbaarheid van gegevens ten vroegste twee
maanden na de referentiemaand.
§ 2. - Vragen om politionele informatie m.b.t. verkeersaangelegenheden.
Informatie m.b.t. verkeersaangelegenheden kan verstrekt worden, beperkt per gemeente, per
maand.
Snelheidshandhaving.
Opgedeeld cf. het snelheidsregime, binnen of buiten de bebouwde kom. Het aantal gecontroleerde
voertuigen en het aantal en het percentage overtreders per maand.
Alcohol.
Aantal gecontroleerde voertuigen, aantal testen, resultaten volgens A en P, aantal bloedproeven,
aantal ingetrokken rijbewijzen.
Drugs in verkeer.
Aantal testen, aantal positief of negatief, aantal bloedproeven, aantal ingetrokken rijbewijzen.
Zwaar vervoer.
Geleverde inspanningen per gemeente uitgedrukt in aantal controles en manuren, aantal
overtredingen.
Verkeersovertredingen (andere).
Aantal overtredingen volgens graad of categorie.
Verkeersongevallen.
Aantal vastgestelde ongevallen volgens categorie ongeval, type weggebruiker en/of
leeftijdscategorie gekwetst of gedood bij letselongevallen.
Vragen tot ongevallenanalyses kunnen beperkt worden tot een bepaalde weg of een wijk en tot
voormelde gegevens.
§ 3.- Vragen om politionele informatie m.b.t. gerechtelijke aangelegenheden.
Informatie m.b.t. gerechtelijke aangelegenheden, andere dan verkeersaangelegenheden, kan
verstrekt worden na goedkeuring door de zonale veiligheidsraad.
§ 4.- Vragen om politionele informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden.
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Informatie m.b.t. algemene bestuurlijke aangelegenheden kan verstrekt worden na goedkeuring
door het politiecollege. Informatie m.b.t. bijzondere bestuurlijke aangelegenheden valt onder de
bevoegdheid van de betrokken bestuurlijke overheid.
Handhaving uniform gemeentelijk politiereglement en overtredingen gesanctioneerd door
administratieve sancties.
Gegevens per gemeente, per maand, volgens categorie inbreuk.
§ 5.- De politiezone engageert zich om de politieraadsleden grondig te informeren over de werking
van de politie door middel van het jaarverslag dat op de eerste zitting van de politieraad van elk
jaar door de korpschef wordt becommentarieerd en toegelicht. Vanaf 2011 wordt er eveneens een
overzicht gegeven van de stand van zaken van het eerste halfjaar m.b.t. de prioriteiten en dit op
de eerste zitting van de politieraad na de zomervakantie. Er wordt bovendien vanuit de politiezone
een transparant communicatiebeleid gevoerd via de gemeentelijke informatiebladen en
website(s). Officiële criminaliteitscijfers zijn bestendig ter beschikking op de website van de
Federale Politie.
Quorum
Art. 9. - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de
aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen
vermeld.
Art. 10. - De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de
zittinghebbende leden aanwezig is.
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal
leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op
geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda
voorkomen.
De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van art. 25/1
WGP. Er moet ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal
geschiedt. Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee leden van art. 27/2 WGP
woordelijk in de oproeping worden overgenomen.
Wijze van vergaderen
Art. 11. - De voorzitter van het politiecollege, of een door hem aangeduid vervanger, zit de
politieraad voor.
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De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.
Bij het openen van de vergadering wordt melding gemaakt van de notulen van de vorige
vergadering en de goedkeuring ervan gevraagd.
Art. 12. - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig
zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te
kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
Art. 13. - De notulen van de vorige vergadering worden met de oproepingsbrief meegezonden.
De notulen van de vorige vergadering worden zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering
ter inzage van de leden van de politieraad gelegd.
In spoedeisende gevallen worden de notulen samen met de agenda ter inzage gelegd.
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen.
Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens de vergadering of
uiterlijk tijdens de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in
overeenstemming is met de beslissing van de politieraad.
Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen
goedgekeurd.
In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan ze beslissen om
opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter, of degene die hem vervangt,
en de secretaris.
Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de
vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.
Art. 14. - De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de politieraad aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in
de daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist.
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige
leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld.
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Art. 15. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst
te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige
aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden.
Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad
wanneer ze aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven.
Art. 16. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van
beweerde feiten.
In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de
hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang
zou behandeld worden;
4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
5° om naar het reglement te verwijzen.
Art. 17. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen voor de
amendementen ter stemming gelegd.
Art. 18. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing
naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan
alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de
voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan
het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen,
en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de
orde te verstoren.
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Art. 19. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering van de
politieraad. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk
lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of
de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
Art. 20. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek
voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van
afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.
Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing naar
de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert.
Art. 21. - Geen enkel politieraadslid mag het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de
voorzitter er anders over beslist.
Art. 22. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking
in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer,
de vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de politieraad
moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 23. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de
bepalingen opgenomen in de art. 17 en 20.
Art. 24. - § 1. - Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het
voorstel verworpen.
§ 3. - Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem.
§ 4. - In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de
begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit
de politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij
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vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die
groep gelijk verdeeld.
In het politiecollege beschikken de burgemeesters over het volgende aantal stemmen:
- Hove:
10 (103);
- Edegem:
34 (3416);
- Kontich:
27 (271);
- Lint:
8 (77);
- Aartselaar: 21 (2063).
Voor de raadsleden betekent dit dat elke stem over de begroting, de begrotingswijziging en de
jaarrekening vermenigvuldigd wordt met een factor zoals hieronder vermeld:
- Hove:
x 3,43;
- Edegem:
x 4,88;
- Kontich:
x 4,51;
- Lint:
x 2,59;
- Aartselaar: x 4,12.
De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel.
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van
artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten
die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat.
In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel of de
artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel
heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te
stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.
Wijze van stemmen
Art. 25. - § 1. - De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen
bedoeld in § 4.
§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de stemming bij handopsteking;
2° de mondelinge stemming;
3° de geheime stemming.
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§ 3. - De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige
leden de mondelinge stemming vraagt.
§ 4. - Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen en terbeschikkingstellingen
geschieden bij geheime stemming en bij meerderheid van stemmen.
Art. 26. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van
de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 23 vraagt hij achtereenvolgens welke
politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.
Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
Art. 27. - De mondelinge stemming geschiedt door elk politieraadslid volgens de rangorde van de
raadsleden, ja, neen of onthouding te laten uitspreken.
De voorzitter, stemt het laatst.
Art. 28. - Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van
kandidaten, benoeming en terbeschikkingstelling.
De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het
afgeven van een blanco stembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee
jongste politieraadsleden.
Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 29. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt
dit aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, dat aan de stemming heeft deelgenomen,
dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te
stemmen.
Art. 30. - Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid
niet is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die
de meeste stemmen hebben behaald.
Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen)
tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming.
De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de oudste kandidaat de voorkeur.
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Notulen
Art. 31. - De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook
het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen
heeft.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Als er een mondelinge stemming plaats
had, vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd
of zich onthield. Een politieraadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn
stemgedrag op te nemen.
Presentiegeld
Art. 32. - Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld
verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn.
Het presentiegeld wordt slechts toegekend als een raadslid tweederde van de zitting effectief
bijwoont.
Er wordt geen bijkomend presentiegeld voorzien voor de jaarlijkse commissiezitting die
voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting wordt bijeengeroepen.
Ingevolge de toepassing van artikel 12bis NGW heeft een vertrouwenspersoon van een raadslid
geen recht op presentiegeld.
Art. 33. - Conform art. 27/3 van de WGP is het elk politieraadslid en de leden van het politiecollege
verboden :
1° aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken
waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor
of na zijn verkiezing, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad
een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Inzake voordrachten van kandidaten,
benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit verbod slechts ten aanzien van bloed- of
aanverwanten tot en met de tweede graad;
2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van rechten,
levering of aanbesteding ten behoeve van de politiezone;
3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de
politiezone ingesteld. Het is hem verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van
de politiezone te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak;
4° op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
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De bovenstaande bepalingen zijn mede van toepassing op de secretaris.
Art. 34. - Dit besluit wordt vermeld in de overzichtslijst die overeenkomstig artikel 85 van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, aan de provinciegouverneur wordt verstuurd.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils vraagt om de goedgekeurde politieraadsbesluiten ook te laten publiceren in de
gemeentelijke informatiebladen. Dit werd in het verleden zo afgesproken. Uiteraard zal dit redactioneel
afgestemd moeten worden met de verschillende communicatiediensten van de gemeenten.
Burgemeester-voorzitter Harry Debrabandere zegt dat dit zal aangereikt worden aan de
communicatiediensten van de gemeenten.
Er zijn verder geen opmerkingen.
Personeel: vacantverklaring twee inspecteurs van politie
Toelichting door de korpschef
De korpschef geeft mee dat deze vacantverklaringen concreet gaan over de vervanging van twee
inspecteurs van de interventiedienst. Zij volgden met succes hun promotieopleiding tot hoofdinspecteur
en maakten vanaf 1 juli 2017 de overstap naar respectievelijk de lokale politie Antwerpen en de lokale
politie Mechelen-Willebroek.
1.
JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten.
- Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten.
- Het Koninklijk Besluit van 05 september 2001, houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie.
- Het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
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- De ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones.
- 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.
- 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
Twee personeelsleden van de dienst Zonale Permanentie en Interventie verlaten de zone via
mobiliteit.
De korpschef acht de aanwerving van twee inspecteurs noodzakelijk om de goede werking van het
korps te verzekeren.
3.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
De functie van twee 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 deze
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.
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Personeel: ERRATUM – aanpassing raadsbesluit van 14 september 2016 - vacantverklaring van vijf
inspecteurs van politie
Toelichting door de korpschef
De korpschef uit de intentie om de agendapunten 2.3 en 2.4. samen te bespreken, omdat het om
hetzelfde principe gaat.
De korpschef legt uit dat deze twee raadsbesluiten reeds in 2016 door de politieraad goedgekeurd
werden. De bedoeling was om deze vacantverklaringen, indien nodig, snel en effectief te kunnen
gebruiken met snellere aanwervingen via het politiecollege.
De korpschef schetst het gegeven dat de lokale politie HEKLA, op basis van de huidige raadsbesluiten, niet
kan participeren aan de aspirantenmobiliteit. Deze mobiliteitsvorm is specifiek gericht op de
afgestudeerden van de politiescholen. Op dit moment moéten aspirant-inspecteurs meedoen aan deze
aspirantenmobiliteit, waardoor HEKLA de jongste tijd geen afgestudeerden meer kon aantrekken. Zij
willen wel bij HEKLA komen werken maar kúnnen dit niet.
Door artikel 4 toe te voegen aan deze goedgekeurde raadsbesluiten kan HEKLA wél meedoen aan de
aspirantenmobiliteit. Wanneer er bij vacatures onvoldoende kandidaten zich aanbieden of geschikt
worden bevonden, kan de aspirantenmobiliteit aangesproken worden. Deze aspiranten zijn jonge
gedreven mensen, die aan het begin van hun carrière staan en een lage loonlast meedragen.
1.
JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten.
- Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten.
- Het Koninklijk Besluit van 05 september 2001, houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie.
- Het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
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- De ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 januari 2002 betreffende de
toepassing van de mobiliteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones.
- 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.
- 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 14 september 2016 over de vacantverklaring van de functie van vijf
inspecteurs.
2.
MOTIVERING
Vijf functies van inspecteur zijn voorzien in het organogram om onvoorziene plotse uitstroom (door
mobiliteit, ontslag, overlijden…) snel te kunnen vervangen. Deze plaatsen worden enkel ingevuld
om snel in te spelen op vacatures die ontstaan door het plotse vertrek van personeelsleden.
Deze vacatures moeten snel gepubliceerd kunnen worden, om op deze plotse noden in te kunnen
spelen. Dit is momenteel niet mogelijk, omdat vacatures steeds eerst moeten vacant verklaard
worden in de politieraad. Daardoor kunnen geschikte kandidaten uit vorige selecties niet
aangeworven worden.
De niet-ingevulde vacantverklaringen kunnen op basis van dit erratum open worden verklaard via
de aspirantenmobiliteit.
De korpschef acht de snelle vervanging van inspecteurs noodzakelijk om de goede werking van het
korps te verzekeren.
3.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
De functie van vijf 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.
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Besproken onderwerpen
To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Artikel 4
Indien bovenstaande vacantverklaringen niet konden worden ingevuld, wordt er gevraagd om deze
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.
Personeel: ERRATUM – aanpassing raadsbesluit van 14 december 2016 - vacantverklaring van een
inspecteur van politie
Toelichting door de korpschef
Zie punt 2.3.
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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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.
- Het raadsbesluit van 14 december 2016 over de vacantverklaring van de functie van een
inspecteur.
2.
MOTIVERING
Eén inspecteur heeft via de externe werving binnen de politiezone een CALog-functie opgenomen
vanaf 01 december 2016.
De niet-ingevulde vacantverklaring kan op basis van dit erratum open worden verklaard via de
aspirantenmobiliteit.
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 een inspecteur 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 vacantverklaring niet kan worden ingevuld, wordt er gevraagd om deze
betrekking 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
betrekking niet wordt ingevuld, zal 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.
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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Personeel: vacantverklaring twee commissarissen van politie
Toelichting door de korpschef
De commissarissen Thomas Wauters en David Wauters werden gedetacheerd naar de lokale politie
Antwerpen, maar blijven virtueel opgenomen in het personeelsaantal.
Op dit moment werken er bij HEKLA vier commissarissen van politie. Dit is te weinig om het werk rond te
krijgen. Vroeger had de politiezone veel commissarissen en kon het werk eenvoudig verdeeld worden. In
de omzendbrief PLP10, die handelt over de minimale normen waaraan een lokale politiezone moet
voldoen, staat dat er dagelijks iemand met de bevoegdheid van bestuurlijke politie permanent
beschikbaar moet zijn. Dit wordt gevraagd in het kader van calamiteiten of wanneer er iemand
bijvoorbeeld bestuurlijk aangehouden moet worden. De korpschef haalt een recent voorbeeld aan,
waarbij een commissaris vier weken na elkaar deze permanentiedienst moest verzekeren. Dit legt een
hypotheek op het sociaal leven van deze mensen.
Omwille van de hoge werkdruk is het nodig om de twee plaatsen van de gedetacheerden Thomas en
David Wauters vacant te verklaren. Wanneer het mogelijk is, er budgettaire ruimte is en er zich valabele
kandidaten aandienen, kan HEKLA ervoor zorgen dat het korps terug voldoende officieren heeft. De
korpschef vraagt het vertrouwen van de politieraad in deze principekwestie.
De korpschef haalt aan dat verwacht wordt dat de broers Wauters in de loop van 2018 (meer bepaald de
mobiliteitsrondes van september en december) de effectieve uitstroom uit HEKLA zullen doen.
Aangezien er bij HEKLA twee commissarissen werken die 55+’er zijn, waarvan er één over anderhalf jaar
gebruik kan maken van het pensioenstelsel, is de korpschef voorstander om bij instroom een
kennisoverdrachtsperiode te voorzien, waarbij er in doublure gestaan kan worden met de oudere
collega’s. De korpschef heeft zelf bij zijn aanstelling ervaren dat dit een enorme meerwaarde betekent.
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.
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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
- 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.
- 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
Twee commissarissen zijn momenteel op eigen verzoek en voor onbepaalde duur gedetacheerd
naar politiezone Antwerpen. Zij hebben beiden geen intenties om terug te keren naar de
politiezone en gaan na het verstrijken van hun verplichte aanwezigheidstermijn de politiezone
verlaten via mobiliteit.
De korpschef acht de aanwerving van twee commissarissen noodzakelijk om de goede werking van
het korps te verzekeren.
3.
BESLUIT met 19 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1
De functie van twee commissarissen 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
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de directeur, een officier van de zone, een officier
van een naburige zone en een officier van de federale politie, of vervangers.
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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils stelt vast dat door de detachering van de twee commissarissen er een
capaciteitsprobleem is, maar dat de invullingen gefaseerd zouden gebeuren. Hoe valt dit te rijmen?
Daarnaast haalt hij de mogelijkheid aan dat de gedetacheerden zouden kunnen terugkomen naar HEKLA.

2.6.

De korpschef antwoordt dat het voor 99% zeker is dat de betrokkenen niet zullen terugkeren. Mocht dit
toch gebeuren zal de personeelsbegroting herbekeken moeten worden.
Burgemeester Koen Metsu treedt de korpschef bij dat een terugkeer van deze twee gedetacheerden
weinig realistisch is. Daarnaast haalt hij aan dat HEKLA vroeger een officierenkader had met dertien
commissarissen. Er was een stroomlijning van het organogram nodig. In het nieuwe organogram werden
er zes commissarissen voorzien. De facto beschikt HEKLA, wegens ziektes, momenteel over twee
inzetbare commissarissen. Hij vraagt dan ook de bereidheid van de politieraad om HEKLA op dit vlak uit
de nood te helpen en om dit beperkte risico te nemen.
Overheidsopdrachten: vernieuwing printers/kopieerapparaten – goedkeuring raming en vaststelling
gunningswijze
Toelichting door de korpschef
De korpschef verduidelijkt dat het huur- en onderhoudscontract van de huidige printers en
kopieertoestellen eind 2017 afloopt. De korpschef vraagt de goedkeuring om in onderhandeling te gaan
met de firma’s aan wie de overheidsopdracht, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Personeel
& Organisatie, werd gegund.
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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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
- 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-COPY-090, afgesloten
door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.
2.
MOTIVERING
Het huur- en onderhoudscontract van de huidige printers/kopieerapparaten van politiezone HEKLA
loopt af op het einde van 2017. Aangezien deze toestellen hoge kosten met zich meebrengen,
verouderd zijn en niet meer voorzien zijn in het nieuwe raamcontract van de FOD P&O, moeten zij
vervangen worden.
Op basis van een rationalisering van het huidige gebruik van de printers en het gemiddeld aantal
afdrukken per printer, zal de huidige printeropstelling herbekeken worden. Er zal bovendien een
overweging gemaakt worden tussen grote en kleine modellen. Door deze maatregelen zullen de
investerings- of leasingkosten dalen.
3.
GUNNINGSWIJZE
Er kan gebruik gemaakt worden van de federale raamovereenkomst gekend onder het nummer
FORCMS-COPY-090, afgesloten door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.
Als er toestellen aangekocht moeten worden buiten dit raamcontract, zal er gebruik worden
gemaakt van de gunningswijze ‘aanvaarde factuur’ en dit voor een maximum bedrag van 7.500 €
(excl. BTW).
4.
POLITIEBEGROTING
De uitgave voor de aankoop van kleine printers/kopieerapparaten wordt geraamd op 3000 EUR
(incl. BTW).
De uitgave voor de aankoop van grote printers/kopieerapparaten wordt geraamd op 52.000 EUR
(incl. BTW).
De uitgave voor een leasingcontract voor grote printers/kopieerapparaten wordt geraamd op
12.000 €/jaar (incl. BTW).
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Besproken onderwerpen
To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
De uitgave voor een onderhoudscontract wordt geraamd op 6000 €/jaar (incl. BTW).
Afhankelijk van het voorstel van de leverancier zal de economisch meest voordelige formule
gekozen worden.
De uitgave van de aankoop kan aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53, aankoop van
informaticamaterieel, van de buitengewone dienst van de begroting 2018.
De jaarlijkse uitgave voor het onderhoud en/of de leasing van de toestellen kan aangerekend
worden op artikelnummer 330/123-12 van de gewone dienst vanaf de begroting 2018.
5.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
De aankoop of leasing van printers/ kopieerapparaten met onderhoudscontract wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door gebruik te maken van de federale raamovereenkomst gekend
onder het nummer FORCMS-COPY-090, afgesloten door de Federale Overheidsdienst Personeel en
Organisatie, waarbij de firma Konica Minolta als leverancier aangewezen werd.
Als er toestellen aangekocht moeten worden buiten dit raamcontract, zal er gebruik worden
gemaakt van de gunningswijze ‘aanvaarde factuur’.
Artikel 3
De geraamde uitgave van 3000€ (incl. BTW) voor de aankoop van kleine modellen is aan te rekenen
op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2018.
Artikel 4
De geraamde jaarlijkse uitgave van 6000 €/jaar (incl. BTW) voor het onderhoudscontract is aan te
rekenen op artikelnummer 330/123-12 van de gewone dienst vanaf de begroting 2018.
Artikel 5 – optie 1
De geraamde uitgave voor de aankoop van grote modellen van 52.000 EUR (incl. BTW) is aan te
rekenen op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2018.
Artikel 6 – optie 2
De geraamde uitgave voor de leasing van grotere modellen van 12.000 €/jaar (incl. BTW) is aan te
rekenen op artikelnummer 330/123-12 van de gewone dienst vanaf de begroting 2018.
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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Artikel 7
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 merkt op dat HEKLA in dit kader een rationalisering wil uitvoeren. Wat houdt deze
rationalisering precies in?

2.7.

De korpschef antwoordt dat dit onderdeel uitmaakt van de besprekingen met de leveranciers. Sommige
diensten, bijvoorbeeld een recherchedienst waar de processen-verbaal niet door iedereen gelezen
mogen worden, zullen voorzien worden van een eigen toestel. Op andere plaatsen zal dan weer een
grotere printer voorzien worden voor verschillende diensten.
Er zijn verder geen opmerkingen.
Overheidsopdrachten: aankoop anoniem voertuig dienst logistiek, goedkeuring raming en
gunningsprocedure
Toelichting door de korpschef
De korpschef stipt aan dat het huidige voertuig van de logistieke dienst aan vervanging toe is. Het voertuig
is 12 jaar oud, versleten en mag de lage-emissiezone van Antwerpen niet meer binnen. Er wordt
voorgesteld om, ter ondersteuning van het milieuvriendelijk beleid, een elektrisch voertuig aan te kopen.
Dit voertuig wordt immers enkel ingezet voor kortere afstanden, maximaal tot Brussel en terug.
Daarnaast bedragen de laadkosten van een elektrisch voertuig minder dan de helft van de prijs van een
andere brandstof. Na een evaluatie kan er gekeken worden of ook andere functionaliteiten in de
toekomst gebruik kunnen maken van een elektrisch voertuig.
De korpschef geeft nog mee dat deze aankoop kan gebeuren op basis van een raamovereenkomst die
werd afgesloten door de Vlaamse Overheid.
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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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
- 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/HFB/OA/32615 afgesloten door de Vlaamse Overheid.
2.
MOTIVERING
Het huidige voertuig van de logistieke dienst is aan vervanging toe. Deze Ford Connect is reeds 12
jaar oud en mag de lage-emissiezone niet meer binnen. Het voertuig is vervuilend en versleten door
het veelvuldige gebruik.
Er wordt voorgesteld om een elektrisch voertuig aan te kopen voor de logistieke dienst. Er worden
met dit voertuig korte afstanden afgelegd en de laadkosten van een elektrisch voertuig zijn minder
dan de helft van de prijs van een andere brandstof. Wegens de lage energieprijs die de politiezone
betaalt, kan dit zelfs nog lager liggen. Bovendien zou het een ‘groene’ wagen betreffen, zonder
CO²-uitstoot.
3.
GUNNINGSWIJZE
De uitgave voor de aankoop van een elektrisch voertuig voor de logistieke dienst wordt geraamd
op 31.000 EUR (incl. BTW). Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de
Vlaamse Overheid met het nummer 2016/HFB/OA/32615.
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 96.086,96 EUR
beschikbaar is.
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5.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
De aankoop van een elektrisch voertuig voor de logistieke dienst wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Vlaamse
Overheid met het nummer 2016/HFB/OA/32615 betreffende de levering van elektrische
voertuigen op basis van verschillende verwervingsmodi. Er werden meerdere leveranciers
aangeduid voor deze opdracht.
Artikel 3
De geraamde uitgave van 31.000 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:
Burgemeester Koen Volckaerts vraagt of HEKLA al een bepaald merk in gedachten heeft.

2.8.

Adviseur Hannelore Goossens, diensthoofd Personeel-Logistiek-ICT-Financiën, antwoordt dat er in de
raamovereenkomst meerdere merken beschikbaar zijn. Momenteel gaat een eerste voorkeur uit naar het
voertuig Nissan e-NV. Dit is een bestelwagen met de grootst beschikbare laadruimte. Deze keuze maakt
uiteraard deel uit van het effectieve aankoopdossier.
Er zijn verder geen opmerkingen.
Overheidsopdrachten: aanpassing zonnepanelen - verpachten
Toelichting door de korpschef
De korpschef deelt mee dat, naar aanleiding van het eerdere raadsbesluit over de aankoop en plaatsing
van zonnepanelen op het groendak van het hoofdcommissariaat, HEKLA contact heeft gezocht met de
leverancier. Tijdens dit contact werd duidelijk dat het voorziene budget ontoereikend is om uit de
energieopbrengst winst te puren. De opportuniteit van het verpachten van het dak werd aangehaald.
HEKLA wil dit concept verder onderzoeken.
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Besproken onderwerpen
To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Adviseur Hannelore Goossens voegt eraan toe dat de standaardovereenkomsten voor het verpachten van
een dak, voor het plaatsen van zonnepanelen, een termijn van minstens vijftien jaar hebben. Zij geeft aan
dat de huidige algemene energieprijs die HEKLA betaalt erg laag is. HEKLA heeft op dit vlak een erg goede
overheidsopdracht afgesloten. Bij het verpachten is er echter geen investeringskost. De opbrengst zal elk
jaar stijgen. Aanvankelijk zal de jaarlijkse opbrengst vermoedelijk tussen de 500 à 1.000 EUR bedragen.
Over een periode van twintig jaar zou het een totale besparing van 60.000 EUR kunnen opleveren.
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 van de gemeente Edegem, met als voorwerp: “Leveren en plaatsen van
zonnepanelen op het patrimonium van de gemeente Edegem en politiezone HEKLA”.
- Het besluit van de politieraad van 19 april 2017.
2.
MOTIVERING
Op 19 april 2017 keurde de politieraad het mandaat, de raming, het lastenboek en de gunningswijze
voor de aankoop en plaatsing van zonnepanelen goed.
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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Na onderzoek van de ingediende offertes, in samenwerking met Gemeente Edegem, is echter
gebleken dat de besparingen die we voor een budget van 15.000 EUR (incl. BTW) konden maken,
zeer beperkt waren. Een installatie op het dak van het hoofdcommissariaat zou pas zin hebben
vanaf een investering van 100.000 € en deze investering zou pas op lange termijn renderen door
een lagere energieprijs. Bijgevolg is het niet interessant om verder te gaan met deze gunning en
ziet de politiezone af van de aankoop van zonnepanelen.
Uit een verder onderzoek van de markt is echter gebleken dat het wel voordelig zou zijn om een
contract af te sluiten voor het verpachten van ons dak. Hierbij zou een bedrijf zonnepanelen
plaatsen op het dak van het hoofcommissariaat en kan de politiezone de elektriciteit aan een
voordelig tarief aankopen. In dit scenario worden er van de politiezone geen investerings- of
onderhoudskosten gevraagd.
3.
BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
Het afsluiten van een samenwerkingscontract met betrekking tot het verpachten van het dak van
het hoofdcommissariaat voor het gebruik van zonnepanelen, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Deze overeenkomst vraagt geen investeringskosten van de politiezone. Het
samenwerkingscontract zal resulteren in verlaagde energiekosten.
Artikel 3
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 Jan Van der Heyden vraagt hoe lang deze zonnepanelen meegaan.
Adviseur Hannelore Goossens repliceert dat dit nog niet exact geweten is. In het systeem van het
verpachten is er evenwel steevast een onderhoudsovereenkomst opgenomen. Herstellingen en
onderhoud zijn dus niet ten laste van de lokale politie HEKLA.
Burgemeester Koen Volckaerts vult aan dat zonnepanelen een gemiddelde levensduur hebben van 20 à
25 jaar. De omvormers gaan normaal gezien 10 à 12 jaar mee.
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Politieraadslid Koen Lauriks vraagt zich af of het wel mogelijk is om op het groendak van het
hoofdcommissariaat zonnepanelen te laten plaatsen.

2.9.

Hannelore Goossens laat verstaan dat de aanwezigheid van een groendak geen bezwaar vormt.
Integendeel, het biedt zelfs een meerwaarde voor zowel het groendak, als de efficiëntie van de
zonnepanelen. Het groendak zorgt voor meer afkoeling, wat gunstig is van de opbrengst van de
zonnepanelen. De plantjes op het groendak zijn op hun beurt beter beschermd tegen hevige neerslag of
een felle zon.
Er zijn geen verdere opmerkingen.
Overheidsopdrachten: goedkeuring gunningsleidraad architect ROMEO
Toelichting door de korpschef
De korpschef geeft aan dat op 15 februari 2017 de selectieleidraad voor het nieuwbouwproject op de site
ROMEO werd goedgekeurd. Een tweede belangrijke fase voor het aanstellen van de architect is de
gunningsfase. Projectbegeleider Macobo stelde in opdracht van de politiezone HEKLA de
gunningsleidraad op.
Hoewel de projectbegeleider het tegendeel beweerde, gaat de korpschef verder, is het de politieraad die
de bevoegdheid heeft om deze leidraad goed te keuren. Dit verklaart waarom de gunningsleidraad nu pas
voorgelegd wordt aan de politieraad. Ingewonnen juridisch advies bevestigt dat de aanstellingsprocedure
van de architect niet in het gedrang komt wanneer deze gunningsleidraad alsnog wordt goedgekeurd. De
goedkeuring moet uiteraard wel gebeuren voordat er een architect wordt aangesteld.
De korpschef verwijst naar de verantwoordingsnota van de gunningsleidraad, die aan de
politieraadsleden werd bezorgd. In deze nota worden de vier gunningscriteria uitgebreider toegelicht. De
korpschef benadrukt dat er veel aandacht besteed wordt aan milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid.
Deze aspecten zitten vervat in het criterium ‘duurzaamheid’.
Adviseur Hannelore Goossens stelt dat HEKLA navraag heeft gedaan naar het meest gunstige scenario,
namelijk een bijna-energieneutraal gebouw. De bouwkosten zouden volgens het studiebureau met 15%
stijgen. Budgettair is dit niet haalbaar. Tijdens een vergadermoment, waarbij ook de burgemeesters
aanwezig waren, werd er beslist om te opteren voor een maximaal scenario, dat net onder de BENnormen valt.
1.
JURIDISCHE GROND - WETGEVING
- Artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet.
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Besproken onderwerpen
To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
- 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 gunningsleidraad opgesteld door de projectbegeleider Macobo.
- Het besluit van de politieraad van 15 februari 2017.
2.
MOTIVERING
Lokale politie 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 gunningsleidraad is in opdracht van politiezone HEKLA opgemaakt door de projectbegeleider
Macobo.
3.
GUNNINGSWIJZE
In het kader van de opdracht “AANSTELLING ARCHITECT VOOR NIEUWBOUWPROJECT TE KONTICH”
werd een gunningsleidraad door de projectbegeleider Macobo opgesteld.
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.
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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
De procedure bestaat uit twee fasen:
1. Selectiefase
2. Gunningsfase
Tijdens de tweede fase kunnen de geselecteerde kandidaten hun offerte met voorontwerp
indienen op basis van de gunningsleidraad.
4.
BESLUIT met 14 stemmen voor, 1 tegen en 5 onthoudingen
Artikel 1
De gunningsleidraad voor de aanstelling van de architect voor het nieuwbouwproject te Kontich
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
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 merkt op dat dit dossier een lang verhaal aan het worden is en dat we nu nog
maar op het moment van de aanstelling van de architect zijn aanbeland. Hij stelt de meerwaarde van het
aangestelde studiebureau in vraag en vermeldt het maximumbedrag van 1.850.000 EUR voor dit
nieuwbouwproject. Dit is exclusief de kosten van studiebureau Macobo en ook nieuw kantoormeubilair
werd niet opgenomen in dit budget. Vanuit dit perspectief vindt Kris Wils het inrichten van een fitnesszaal
misschien wel een overbodige investering. Hij vraagt dan ook of deze ruimte niet opgeofferd kan worden
wanneer het gestelde maximumbudget in het gedrang komt.
Politieraadslid Bart Breugelmans sluit zich aan bij deze visie.
De korpschef geeft aan dat er nu inderdaad een polyvalente sportruimte voorzien wordt. Niets zegt
evenwel dat HEKLA over vijf of tien jaar nog bestaat, gelet op de schaalvergrotingen die zich momenteel
in het politielandschap afspelen. Het kan zijn dat er uiteindelijk bijkomende teams in dit nieuwe
commissariaat terecht komen. De mogelijkheid bestaat dat deze ruimte ook als werkruimte zal moeten
dienen.
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Politieraadslid Bart Breugelmans merkt op dat het volgens de tekst om een sportruimte gaat. Hij vindt dat
er vooralsnog teveel onduidelijkheid bestaat over dit punt.
De korpschef repliceert dat de tekst klopt en dat het in principe gaat om een sportruimte, die indien het
in de toekomst nodig zou zijn, aangepast kan worden.
Burgemeester-voorzitter Harry Debrabandere geeft aan dat het voornemen om deze ruimte te
schrappen, indien het vermelde budget niet aangehouden kan worden, expliciet genotuleerd zal worden
in het verslag.
De politieraadsleden vragen een stemming door handopsteking over dit agendapunt.
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BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
Drie agendapunten.
BESPREKING
Beleid: feedback veiligheidsbeeld
Toelichting door de korpschef en hoofdinspecteur Koen Slegers, teamleider van het lokaal
informatiekruispunt
Hoofdinspecteur Koen Slegers licht aan de hand van een presentatie het veiligheidsbeeld in HEKLA toe.
De presentatie wordt in bijlage aan het verslag gevoegd.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
• Politieraadslid Jos Mertens vraagt welke periode de cijfers van 2017 omvatten.
Koen Slegers antwoordt dat deze toelichting gaat over de cijfers tot eind april 2017.
De korpschef voegt eraan toe dat er op de politieraad telkens feedback gegeven wordt over de
besproken cijfers van de laatste zonale veiligheidsraad.
• Politieraadslid Luc Blommaerts wil graag weten hoe de opvolging verloopt bij radicalisering. Gebeurt
dit discreet of weten deze personen dat ze opgevolgd worden? Zo ja, is er een begeleidingstraject om
deze mensen terug op het rechte pad te krijgen?
De korpschef antwoordt dat HEKLA met verschillende veiligheidsdiensten van de politie overlegt. Een
lokale taskforce zorgt voor de correcte afstemming. Wanneer een instantie, zoals bijvoorbeeld de
Staatsveiligheid, het nodig vindt een persoon op te volgen, dan zal HEKLA deze persoon niet verhoren.
De wijkwerking speelt een belangrijke rol in het preventieve aspect.
• Politieraadslid Bart Breugelmans merkt op dat er vorig jaar verschillende mensen opgevolgd werden
in radicaliseringsdossiers. In 2017 is er melding van maar één persoon. Hoe moeten deze cijfers
geïnterpreteerd worden?
Koen Slegers repliceert dat er eind april in totaal 20 mensen in opvolging waren in de politiezone
HEKLA. Het aantal lopende dossiers moet dus opgeteld worden bij de niet-afgesloten dossiers uit
2016 om het totaal te berekenen.
VARIA
Politieraadslid Katia Devriendt merkt op dat er in de ontwerpbesluiten van de gesloten zitting foutief
‘openbare zitting’ staat.
De korpschef dankt het politieraadslid voor de opmerkzaamheid en zal dit laten aanpassen.
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Politieraadslid René Janssens had twee variapunten aangebracht bij burgemeester-voorzitter Harry
Debrabandere, maar geeft mee dat dit schriftelijk zal worden afgehandeld.
Politieraadslid Kris Wils merkt op dat er veel personeelsverloop is. Dit heeft niet alleen te maken met
pensioneringen, promoties of andere redenen. Bij de meest recente vacantverklaringen zijn er weinig
kandidaten. Is dit een teken dat mensen niet happig zijn om naar HEKLA te komen? Er is een
capaciteitsprobleem bij het officierenkader en er zijn een aantal langdurig zieken. Kris Wils verwijst naar
de langdurige afwezigheid van de secretaris, waarbij hij voorstelt om uit naam van de politieraad een
kaartje te sturen om beterschap te wensen. Kris Wils is verontrust en vraagt zich af wat er misloopt.
De korpschef geeft aan dat op het personeelsbestand van 164 personeelsleden er zeven functies niet
worden niet ingevuld omdat het doorloopfuncties zijn. Op een personeelsbestand van 157, telt HEKLA
momenteel 153 personeelsleden. Er is dus geen groot personeelsgebrek.
De korpschef gaat verder dat de lauwere belangstelling voor de vacantverklaring van vier inspecteurs een
berekende gok was. HEKLA kon immers niet meedoen aan aspirantenmobiliteit. Door vier functies van
inspecteur voor de interventiedienst open te verklaren komt HEKLA wel in de positie om ook uit de
aspirantenmobiliteit te putten.
Bij de vacature van assistente ging het om de statutarisering van een contractuele plaats. Het is een
ongeschreven regel dat er dan weinig of geen andere kandidaten van andere politiezones meedoen, als
er een interne kandidaat is.
De korpschef haalt aan dat het bij de uitstroom van medewerkers veelal over promotiemogelijkheden of
over gespecialiseerde functies gaat, die HEKLA niet kan aanbieden. De korpschef verwijst naast de recente
mobiliteit van inspecteur Tim Simons, die naar het PROA-team trok, en inspecteur Brynn Thys, die
hondengeleider wilde worden.
De korpschef vermoedt dat deze trend zich zal verderzetten. De babyboomgeneratie gaat met pensioen
en in de politiekorpsen komen veel vacatures vrij. Hierdoor komt de doorstroming tussen de
politiekorpsen op volle snelheid. De korpschef wijst op het bestaan van de studie ‘Persepolis’, die dit
voorspeld scenario beschrijft.
Politieraadslid Kris Wils peilt naar het aantal actieve personeelsleden. Hoeveel zijn er momenteel effectief
aan de slag? Wat is de reden van de verschillende langdurige afwezigheden en de verschuivingen?
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De korpschef kent het exacte aantal actieve personeelsleden niet uit het hoofd. Door de aanpassing van
de besproken raadsbesluiten over de vacantverklaring kan HEKLA evenwel terug putten uit de
politiescholen.
De korpschef geeft aan dat HEKLA veel jonge werknemers heeft die gezinnen stichten. Hierdoor wordt er
frequenter gebruik gemaakt van verlofstelsels zoals moeder- en vaderschapsverlof of ouderschapsverlof.
Bij de oudere generatie komt deel- en halftijds werken dan weer vaker voor.
De korpschef beklemtoont dat er van de politie vandaag de dag meer verwacht wordt, terwijl de
capaciteit dezelfde blijft. Dit verhoogt de werkdruk bij verschillende collega’s. Dit geldt voor alle
politiekorpsen, maar het moet aanvaardbaar blijven.
Burgemeester Bart Seldeslachts begrijpt de bezorgdheid van politieraadslid Kris Wils. Hij vindt het
menselijk kapitaal het grootste kapitaal van de lokale politie HEKLA.
De korpschef treedt dit bij en wil er over waken dat zijn medewerkers noch teveel noch te lang als
citroenen worden uitgeperst.
Volgend overleg
Raadscommissie begroting: woensdag 6 december 2017 om 20.00 uur
Politieraad: woensdag 13 december 2017 om 19.00 uur

Dimitri Eeckhout
waarnemend secretaris

Harry Debrabandere
burgemeester-voorzitter
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