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Onderwerp: Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 16 december 2020 
  

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 16 december 2020 te 2650 Edegem. 

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting 

1. Politieraad HEKLA 23 september 2020 – ontwerpverslag - goedkeuring; 

Het verslag van de vergadering van de politieraad van 23 september 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Politieraad – Eedaflegging raadsleden – aanstelling; 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de burgemeester-voorzitter van 
raadslid Willem Wevers. 
 

3. Begrotingswijziging nr 1 van 2020 – goedkeuring; 
Het financieel dienstjaar 2020 is grotendeels verstreken. In de loop van het jaar 2020 hebben zich 
wijzigingen voorgedaan aan de rechten en plichten met financiële impact voor de politiezone. 
Hierdoor dringt een aanpassing van de eind vorig jaar goedgekeurde zonale begroting 2020 zich op. 
De politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 1 van dienstjaar 2020 en al haar bijlagen goed. 
 

4. Begroting 2021 – goedkeuring; 
Voor aanvang van het financieel dienstjaar 2021 wordt via de politiebegroting 2021 een inschatting 
opgemaakt van alle rechten en verplichtingen met financiële impact voor de politiezone in 2021. In 
het bijzonder wordt een overzicht gegeven van de te verwachten personeelskosten, werkingskosten 
en investeringsuitgaven en van de wijze waarop deze gefinancierd zullen worden. De politieraad 
keurt de begroting dienstjaar 2021 en al haar bijlagen goed.  
 

5. Aanpassing personeelsformatie – behoefteplan en organogram -  wijziging;  
Een optimale werking creëren, impliceert een regelmatige bijsturing van de personeelsformatie, het 
behoefteplan en het organogram. Daarbij streven we naar een kwaliteitsvolle en doelgerichte inzet 
op de behoeften van de organisatie. Er wordt voorgesteld om de commissaris die bevoegd is voor 
Kwaliteitszorg en nu rechtstreeks onder de korpschef valt te verplaatsen naar de dienst Beleid, 
Communicatie en Kwaliteitszorg. De politieraad keurt deze wijziging goed. 
 

6. Addendum – aanpassing inrichting kofferruimte van een politievoertuig (Type combi) – raming 
gunningswijze – gunning;  
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In het politieraadsbesluit van 24 april 2019 werd de vervanging van een politievoertuig voorzien. Het 
voertuig was immers betrokken bij  een verkeersongeval in de nacht van 11-12 april 2019 en werd in 
totaal verlies gesteld. De huidige inrichting van de kofferruimte van de combi’s is niet praktisch en 
onoverzichtelijk. Na overleg met ombouwer Autographe werden enkele aanpassingen voorgesteld. 
De uitgave voor de inrichting van de kofferruimte van één politievoertuig (type combi) wordt 
goedgekeurd en gegund door de politieraad. 
 

7. Addendum – aanpassing inrichting kofferruimte van twee politievoertuigen (Type combi) – 
raming gunningswijze – gunning; 
In het politieraadsbesluit van 12 februari 2020 werd de aankoop van twee politievoertuigen 
voorzien. Dit werd bekrachtigd in het politiecollegebesluit van 6 maart 2020. De huidige inrichting 
van de kofferruimte van de combi’s is niet praktisch en onoverzichtelijk. Na overleg met ombouwer 
Autographe werden enkele aanpassingen voorgesteld. De uitgave voor de inrichting van de 
kofferruimte van beide politievoertuigen (type combi) wordt goedgekeurd en gegund door de 
politieraad. 
 

8. Aankoop zes noodbatterijen/ups voor het serverlokaal goedkeuring raming en vaststelling 
gunningswijze; 
In het serverlokaal van de politiezone HEKLA staan een aantal noodbatterijen/UPS’en. Deze 
batterijen zorgen ervoor dat er tijdens een stroomuitval enkele kritieke punten blijven werken 
waaronder het serverlokaal zelf. 
De huidige UPS’en bieden nog onvoldoende draagkracht om de kritieke punten voldoende van 
stroom te voorzien indien de noodstroomgenerator niet zou werken. Momenteel werkt - bij 
stroompanne - de opvangcapaciteit maar voor enkele minuten. 
Het is noodzakelijk om de politiezone HEKLA van vijf nieuwe UPS’en te voorzien om bij stroompanne 
voldoende dekking te bekomen. Op deze wijze kan er eveneens een gecontroleerde shutdown 
uitgevoerd worden in het geval van problemen met de noodstroomgenerator. De politieraad keurt 
de raming en de gunningswijze goed. 
 

9. Aankoop signalisatiejassen klasse 3: goedkeuring raming, lastenboek en vaststelling 
gunningswijze; 
Het is noodzakelijk om voor alle operationele medewerkers van de politiezone HEKLA over te gaan 
tot aankoop van verkeersparka’s en softshells met de verplichte normering van klasse 3.  
In het lastenboek O/LOG 2020/001 werden alle bijkomende vereisten en voorwaarden opgenomen 

waaraan de signalisatiejassen moeten voldoen. De politieraad keurt de raming, het lastenboek en de 

gunningswijze goed. 

 

10. Addendum aan delegatiebevoegdheid inzake overheidsopdrachten voor de lopende legislatuur in 
de politiezone HEKLA; 
Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van 
gunning te bepalen; 
Voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone HEKLA is het vereist om binnen de perken 
van de gewone en de buitengewone dienst, voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
bepaalde bevoegdheden van de politieraad over te dragen aan het politiecollege, de korpschef of 
een ander personeelslid van de politiezone HEKLA voor een periode van 1 juni 2019 tot en met 31 
december 2024. 
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Er wordt voorgesteld om de bestaande delegatiebevoegdheid aan te passen door de regels rond de 
opdrachten van de buitengewone dienst (investeringen) gelijk te trekken met de gewone dienst 
(exploitatie). Dit houdt een delegatiebevoegdheid in aan de korpschef voor opdrachten tot € 8.500 
en aan het politiecollege tot € 30.000. De politieraad keurt deze wijziging goed. 
 

11. Uitbreiding WIFI-netwerk – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze. 
In het politiecollegebesluit van 20 mei 2016 werd overgegaan naar een performanter en vernieuwd 
wifi-netwerk voor het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA. Hierbij werden er 13 access 
points voorzien. 

Om de volledige dekking van het hoofdcommissariaat te kunnen garanderen, en de uitbreiding naar 

de wijkposten Hove, Lint, Aartselaar en Kontich te kunnen voorzien, dienen er extra access points 

bijgeplaatst te worden. Naar aanleiding van een site survey, uitgevoerd door de ICT-dienst van de 

politiezone HEKLA, is het aangewezen om minstens 24 access points te voorzien voor een optimalere 

dekking. De politieraad keurt de raming en de gunningswijze goed. 

 

Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting: 

Zes agendapunten. 

 
 

  

Ivo Vereycken 
korpschef 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 

 


