
  
 

Lokale Politie HEKLA (5349) TIJDELIJKE KORPSNOTA 
    

Hoofdcommissariaat Uitgiftenummer: PZ5349/KC/2022 
Prins Boudewijnlaan 43a Uitgiftedatum: 15/12/2022 
2650 Edegem Classificatiegraad: PUBLIEK 
 Klassering: -- 
Tel: 03 444 00 03 Bladzijde: 5 
Fax: 03 444 00 04 Bijlage(n) -- 
e-mail: PZ.HEKLA.korpschef@police.belgium.eu  
   
 

 

Onderwerp: Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 14 december 2022 
  

Dossierbeheerder(s) : Hoofdcommissaris Ivo Vereycken Tel: 03 444 00 03 
 

 

Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA heeft vergaderd over de hierna vermelde 

agenda op woensdag 14 december 2022 te 2650 Edegem. 

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting 

1. Politieraad HEKLA 26 oktober 2022 – ontwerpverslag – goedkeuring; 
Het verslag van de politieraad van 26 oktober 2022 wordt goedgekeurd. 
 

2. Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone 

over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening 

van 21.12.2022; 

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 

IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 21.12.2022 om 19 u 

evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 

2023 

2. goedkeuren van de begroting 2023 

3. aanvaarden van de toetreding van welzijnsvereniging KINA tot IGEAN dienstverlening. 

 

De vertegenwoordiger van de politiezone, de heer Julien Delarbre die met een afzonderlijk besluit 

werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 

dienstverlening van 21.12.2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde 

agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige 

te doen om de volledige agenda af te werken. 

 

3. Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone 

over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid 

van 21.12.2022; 

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 

IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 21.12.2022 om 19 u 

evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 

2023 
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2. goedkeuren van de begroting 2023 

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage 

4. aanvaarden van toetreding welzijnsvereniging KINA 

5. benoemen leden adviescomités. 

 

De vertegenwoordiger van de politiezone, de heer Julien Delarbre die met een afzonderlijk besluit 
werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
milieu & veiligheid van 21.12.2022 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde 
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige 
te doen om de volledige agenda af te werken. 
 

4. Raadsbeslissing tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur IGEAN 
Dienstverlening; 
De politiezone HEKLA duidt de heer Koen Volckaerts aan om de politiezone HEKLA te 
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van IGEAN Dienstverlening. 
 

5. Raadsbeslissing tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur IGEAN 
Milieu en Veiligheid; 
De politiezone HEKLA duidt de heer Rudy Verhoeven aan om de politiezone HEKLA te 
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van IGEAN Milieu & Veiligheid. 
 

6. Financiën: Begrotingswijziging 2022 nr 1 – goedkeuring; 
De politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 1 van  dienstjaar 2022 en al haar bijlagen goed, 

sluitend op volgende totalen: 

 

Gewone dienst: 

 Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1: 70 322 euro 

 Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren: 194 925 euro 

 Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1: 265 247 euro 

 

 Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:  119 594 euro 

 Wijziging uitgaven vorige dienstjaren: 0 euro 

 Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1: 119 594 euro 

 

 Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1: 14 477 994 euro 

 Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar: 498 635 euro 

 Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1: 14 976 629 euro: 

  Prestaties:  25 000 euro 

  Overdrachten: 14 923 130 euro 

  Schuld: 28 499 euro 

 

 Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1: 14 716 785 euro 

 Wijziging uitgaven eigen dienstjaar: 413 955 euro 

 Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1: 15 130 740 euro 

  Personeel: 12 006 267 euro 

  Werkingskost: 2 577 198 euro 

  Overdrachten: 547 275 euro 
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  Schuld: 0 euro  

 

 

 Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1: 301 563 euro 

 Wijziging ontvangsten overboeking: 20 000 euro 

 Ontvangsten overboeking na BW nr. 1: 321 563 euro 

 

 Uitgaven overboeking voor BW nr. 1: 13 500 euro 

 Wijziging uitgaven overboeking: 712 103 euro 

 Uitgaven overboeking na BW nr. 1: 725 603 euro 

 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 na BW nr. 1: 0 euro 

 

Buitengewone dienst: 

 

 Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1: 0 euro 

 Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren: 0 euro 

 Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1: 0 euro 

 

 Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:  0 euro 

 Wijziging uitgaven vorige dienstjaren: 283 161 euro 

 Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1: 283 161 euro 

 

 Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1: 353 460 euro 

 Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar: 54 973 euro 

 Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1: 408 433 euro 

  Overdrachten: 82 300 euro 

  Schuld: 326 133 euro 

 

 Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1: 586 960 euro 

 Wijziging uitgaven eigen dienstjaar: - 12 492 euro 

 Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1: 574 468 euro 

  Investeringen: 574 468 euro 

 

 Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1: 13 500 euro 

 Wijziging ontvangsten overboeking: 435 696 euro 

 Ontvangsten overboeking na BW nr. 1: 449 196 euro 

 

 

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 na BW nr. 1: 0 euro 

 
7. Financiën: Begroting 2023: goedkeuring; 

De politieraad keurt de begroting dienstjaar 2023 en al haar bijlagen goed, sluitend op volgende 

totalen: 

Gewone dienst: 

 Ontvangsten vorige dienstjaren: 485 856 euro 
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 Uitgaven vorige dienstjaren: 115 480 euro 

  

 Ontvangsten eigen dienstjaar: 17 003 011 euro: 

  Prestaties:  60 000 euro 

  Overdrachten: 16 914 086 euro 

  Schuld: 28 925 euro 

 Uitgaven eigen dienstjaar: 17 612 284 euro: 

  Personeel: 13 952 989 euro 

  Werkingskost: 3 039 487 euro 

  Overdrachten: 550 550 euro 

  Schuld: 69 258 euro  

 

 Ontvangsten overboekingen: 276 407 euro 

 Uitgaven overboekingen: 37 510 euro 

  

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023: 0 euro 

 

Buitengewone dienst: 

 Ontvangsten vorige dienstjaren: 0 euro 

 Uitgaven vorige dienstjaren: 0 euro 

  Ontvangsten eigen dienstjaar: 1 797 740 euro: 

  Overdrachten: 1 396 800 euro 

  Schuld: 400 940 euro 

 

 Uitgaven eigen dienstjaar: 1 815 250 euro: 

  Investeringen: 1 815 250 euro 

  

 Ontvangsten overboekingen: 17 510 euro 

  

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023: 0 euro 

 

8. Overheidsopdrachten: aanstelling onderhoudsfirma voor de technische installaties van het 

hoofdcommissariaat 

goedkeuring raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze; 

Het onderhoud en de herstellingen van de technische installaties worden goedgekeurd en zullen 

gegund worden door gebruik te maken van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking. De jaarlijkse uitgave wordt geraamd tussen €55.000 – €65.000 (incl. 

BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 330/125-06, prestaties van derden voor de gebouwen, 

van de gewone dienst vanaf de begroting 2023 t.e.m. 2027. 

 

9. Overheidsopdrachten: aankoop en in werkingstelling van trajectcontrole te Aartselaar 

goedkeuring kosten raming en vaststelling gunningswijze; 

De aankoop  van de trajectcontroles op grondgebied Aartselaar wordt goedgekeurd en zal gegund 

worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 

2017 R3 043 betreffende de aankoop en installatie van automatische trajectcontrolesystemen voor 
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nummerplaatherkenning. Daarbij werd de Tijdelijke Handelsvennootschap Proximus – Trafiroad, 

Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, als leverancier aangewezen. De geraamde uitgaven zijn aan 

te rekenen op artikelnummer 33006/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2023. 

 

De jaarlijks terugkerende kosten voor software, verbruik en dienstverlening worden goedgekeurd en 

zullen gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met 

het nummer 2017 R3 043.  Daarbij werd de Tijdelijke Handelsvennootschap Proximus – Trafiroad, 

Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, als leverancier aangewezen. De jaarlijks terugkerende 

kosten voor software, verbruik en dienstverlening zijn aan te rekenen op artikelnummer 33006/123-

16 van de gewone dienst vanaf de begroting 2023. 

 

10. Overheidsopdrachten: aankoop en in werkingstelling van trajectcontrole te Kontich 

goedkeuring kosten raming en vaststelling gunningswijze; 

De aankoop  van de trajectcontroles op grondgebied Kontich wordt goedgekeurd en zal gegund 

worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 

2017 R3 043 betreffende de aankoop en installatie van automatische trajectcontrolesystemen voor 

nummerplaatherkenning. Daarbij werd de Tijdelijke Handelsvennootschap Proximus – Trafiroad, 

Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, als leverancier aangewezen. De geraamde uitgaven zijn aan 

te rekenen op artikelnummer 33006/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2023. 

De jaarlijks terugkerende kosten voor software, verbruik en dienstverlening worden goedgekeurd en 

zullen gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met 

het nummer 2017 R3 043.  Daarbij werd de Tijdelijke Handelsvennootschap Proximus – Trafiroad, 

Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel, als leverancier aangewezen. De jaarlijks terugkerende 

kosten voor software, verbruik en dienstverlening zijn aan te rekenen op artikelnummer 33006/123-

16 van de gewone dienst vanaf de begroting 2023. 

 

11. Overheidsopdrachten: vernieuwing contract postverwerking politiezone HEKLA 

goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze. 

De jaarlijkse uitgave voor de postverwerking wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik 

te maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De jaarlijkse 

uitgave wordt geraamd op € 15.000 (incl. BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 330/123-07 

van de gewone dienst vanaf de begroting 2023 t.e.m. 2026. 

 

Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting 

Tien agendapunten. 

 

 
 

  

Ivo Vereycken 
korpschef 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 

 


