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 Aanwezig: X Edegem Koen Metsu, burgemeester-voorzitter X Politieraadslid Gerda Lambrecht 

  X Lint Harry Debrabandere, burgemeester X Politieraadslid Katia Devriendt 

  X Kontich Bart Seldeslachts, burgemeester X Politieraadslid Julien Delarbre 

  X Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester  X Politieraadslid Albert Follens 

  X Hove Koenraad Volckaerts, burgemeester  X Politieraadslid Cedric Guisson 

  X PZ HEKLA Ivo Vereycken, korpschef X Politieraadslid Ellen Stevens 

  X PZ HEKLA Manda Krajinovic, secretaris X Politieraadslid Jeroen Van Laer 

     X Politieraadslid Bart Breugelmans 

     X Politieraadslid Peter Van Eyndhoven 

     X Politieraadslid Mia Wauters 

     X Politieraadslid Ronny Roofthooft 

     X Politieraadslid Joost Fillet 

     X Politieraadslid Willem Wevers 

     X Politieraadslid Georges Nagels 

     X Politieraadslid Luc Van Geyte 

     X Politieraadslid Kris Wils 

     X Politieraadslid Bart De Herthogh 

     X Politieraadslid Yves Hulin 

     X Politieraadslid Jan Van der Heyden 

 Aanvang – einde: Begin om 20.30 uur -  einde om 22.30 uur. 
   

   

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG 

1.1. POLITIERAAD HEKLA 23 september 2020 - ONTWERPVERSLAG  

 Overzicht bijkomende opmerkingen: goedgekeurd  

2. BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING 

2.1 Politieraad – Eedaflegging raadsleden - aanstelling  

 Toelichting door de burgemeester-voorzitter Koen Metsu  
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 1. JURIDISCHE GROND – WETGEVING 
- Art. 12 en 18 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de samenstelling van de politieraad 
- Besluit van de politieraad van 19 december 2018 tot vaststelling van het aantal leden van de 

politieraad per gemeente van de meergemeentezone HEKLA 
- Besluit van de gemeenteraad van Hove van 3 januari 2019, houdende de verkiezing van de 

leden van de politieraad 
- Besluit van de gemeenteraad van Edegem van 7 januari 2019 houdende de verkiezing van de 

leden van de politieraad 
- Besluit van de gemeenteraad van Kontich van 3 januari 2019 houdende de verkiezing van de 

leden van de politieraad 
- Besluit van de gemeenteraad van Lint van 7 januari 2019 houdende de verkiezing van de leden 

van de politieraad 
- Besluit van de gemeenteraad van Aartselaar van 7 januari 2019 houdende de verkiezing van de 

leden van de politieraad 
- Besluit van de politieraad van 13 februari 2019 houdende de installatie van de leden van de 

politieraad. 
- Besluit van de gemeenteraad van Kontich van 21 september 2020 houdende de verkiezing van 

de leden van de politieraad 
 

2. MOTIVATIE 
De politieraad van de PZ HEKLA bestaat uit 19 politieraadsleden, uitgezonderd de 
burgemeesters van de deelnemende gemeenten, die van rechtswege lid zijn. 
 
Daarnaast hebben alle gemeenten conform de wettelijk vastgelegde verdeelsleutel een aantal 
politieraadsleden. Dit aantal werd vastgesteld tijdens de laatste politieraad van afgelopen 
legislatuur en is als volgt bepaald: 

Gemeente Hove 2 politieraadsleden 

Gemeente Edegem 6 politieraadsleden 

Gemeente Kontich 5 politieraadsleden 
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Gemeente Lint 2 politieraadsleden 

Gemeente Aartselaar 4 politieraadsleden 

 
Raadslid Bert Verbessem gemeenteraadslid en lid van de politieraad HEKLA diende op 2 juli 

2020 zijn ontslag in. 
 
De geloofsbrief van het kandidaat-lid werd onderzocht en de kandidaat voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en bevindt zich niet in een situatie van onverenigbaarheid om 
het mandaat van politieraadslid op te nemen. 

 
Het raadslid dient de eed ‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de 
Grondwet en aan de wetten van het Belgisch Volk’ af te leggen in handen van de 
burgemeester-voorzitter Koen Metsu. 
 

3. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 
 
Artikel 1 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de burgemeester-voorzitter van 
het volgend politieraadslid: 

- Willem Wevers 
 

Artikel 2 
De volgende personen zijn bijgevolg als leden van de politieraad geïnstalleerd: 
 
a) Voor de gemeente Hove 

Koen Volckaerts (burgemeester), Gerda Lambrecht, Katia Devriendt 
 

b) Voor de gemeente Edegem 
Koen Metsu (burgemeester), Julien Delarbre, Albert Follens, Cedric Guisson, Ellen Stevens, 
Jeroen Van Laer, Bart Breugelmans 
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c) Voor de gemeente Kontich 

Bart Seldeslachts (burgemeester), Peter Van Eyndhoven, Mia Wauters, Ronny Roofthooft, 
Joost Fillet, Willem Wevers 
 

d) Voor de gemeente Lint 
Harry Debrabandere (burgemeester), Georges Nagels, Luc Van Geyte 
 

e) Voor de gemeente Aartselaar 
Sophie De Wit (burgemeester), Kris Wils, Bart De Herthogh, Yves Hulin, Jan Van der Heyden 
 

Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de toezichthoudende overheid. 

 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu heet politieraadslid Willem Wevers van harte welkom in de 

politieraad. 

 

2.2 BEGROTINGSWIJZIGING NR 1 VAN 2020 - GOEDKEURING  

 Toelichting door de bijzonder rekenplichtige Joost Talloen  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33-34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 
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 Deze artikelen   het budgettair en financieel beheer van de politiezone. 

- Artikel 71-76 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Deze artikelen beschrijven het specifiek toezicht op de begroting en de begrotingswijziging 
van de politiezones. 

- Artikel 5-15 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de politiezone: 

Hierin wordt de procedure tot opmaak en de inhoud van de begroting en 
begrotingswijziging van de politiezones voorgeschreven. 

- Omzendbrief PLP 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting 2020 

Naast onderrichtingen voor de opmaak van de begrotingsdocumenten is deze omzendbrief 
vooral van belang omdat hierin de bedragen van de federale toelagen worden meegedeeld. 

- Besluit van de politieraad van 18 december 201 betreffende de goedkeuring van de 
politiebegroting 2020 

Hierin wordt de initiële zonale begroting van het dienstjaar 2020 goedgekeurd. 

 

 

2. MOTIVERING 

 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. 
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3.  BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

 De politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 1 van  dienstjaar 2020 en al haar bijlagen goed, 
sluitend op volgende totalen: 

 
 Gewone dienst: 
 Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1: 0 euro 
 Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren: 759 748 euro 
 Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1: 759 748 euro 
 
 Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:  0 euro 
 Wijziging uitgaven vorige dienstjaren: 0 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1: 0 euro 
 
 Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1: 13 664 294 euro 
 Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar: - 349 384 euro 
 Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1: 13 314 910 euro 
 
 Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1: 13 790 468 euro 
 Wijziging uitgaven eigen dienstjaar: - 494 463 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1: 13 296 005 euro 
 
 Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1: 126 174 euro 
 Wijziging ontvangsten overboeking: - 126 174 euro 
 Ontvangsten overboeking na BW nr. 1: 0 euro 
 
 Uitgaven overboeking voor BW nr. 1: 0 euro 
 Wijziging uitgaven overboeking: 778 653 euro 
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 Uitgaven overboeking na BW nr. 1: 778 653 euro 
 
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 na BW nr. 1: 0 euro 
 
 Buitengewone dienst: 
 
 Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1: 0 euro 
 Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren: 987 862euro 
 Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1: 987 862euro 
 
 Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:  0 euro 
 Wijziging uitgaven vorige dienstjaren: 1 457 005 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1: 1 457 005 euro 
 
 Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1: 1 500 000 euro 
 Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar: - 1 500 000 euro 
 Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1: 0 euro 
 
 Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1: 233 810 euro 
 Wijziging uitgaven eigen dienstjaar: 75 700 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1: 309 510 euro 
 
 Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1: 0 euro 
 Wijziging ontvangsten overboeking: 778 653 euro 
 Ontvangsten overboeking na BW nr. 1: 778 653 euro 
 
 
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020 na BW nr. 1: 0 euro 
 
Bijlage 1: PZ HEKLA budgetwijziging 2020 
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 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.3 BEGROTING 2021 - GOEDKEURING  

 Toelichting door de bijzonder rekenplichtige Joost Talloen  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33-34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

 Deze artikelen   het budgettair en financieel beheer van de politiezone. 

- Artikel 71-76 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Deze artikelen beschrijven het specifiek toezicht op de begroting en de begrotingswijziging 
van de politiezones. 

- Artikel 5-15 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de politiezone: 

Hierin wordt de procedure tot opmaak en de inhoud van de begroting en 
begrotingswijziging van de politiezones voorgeschreven. 

- Omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting 2021 

Naast onderrichtingen voor de opmaak van de begrotingsdocumenten zo’n omzendbrief 
vooral van belang omdat hierin de bedragen van de federale toelagen worden meegedeeld. 
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2. MOTIVERING 

 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. 

 

3.  BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

 De politieraad keurt de begroting dienstjaar 2021 en al haar bijlagen goed, sluitend op volgende 
totalen: 

Gewone dienst: 
 Ontvangsten vorige dienstjaren: 117 755 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren: 34 130 euro 
  
 Ontvangsten eigen dienstjaar: 13 633 142 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar: 14 007 504 euro 
 
 Ontvangsten overboekingen: 290 737 euro 
 Uitgaven overboekingen: 0 euro 
  
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021: 0 euro 
  

Buitengewone dienst: 
 Ontvangsten vorige dienstjaren: 0 euro 
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 Uitgaven vorige dienstjaren: 0 euro 
  
 Ontvangsten eigen dienstjaar: 1 500 000 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar: 883 855 euro 
  
 Ontvangsten overboekingen: 0 euro 
  
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021: 616 145 euro 
 
Bijlage 2: PZ HEKLA budget 2021 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu wil bijzonder rekenplichtige Joost Talloen bedanken voor het 

goede werk. 

Raadslid Jeroen Van Laer wil zijn bezorgdheid uiten over de impact van het coronavirus op de sociale 

interacties en net op dat contact moeten politiemensen handhaven. Dit lijkt hem een moeilijke en 

veeleisende opdracht. Hij hoopt dat dit in een positieve sfeer kan blijven gebeuren. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat de communicatiemedewerker die voorzien werd 

in de begroting van 2021 ingezet zal worden om de communicatie naar de bevolking toe nog te 

professionaliseren. 

Raadslid Kris Wils haalt de aankoop van ANPR-camera’s aan en de inkomsten van de verkoop van site 

Romeo. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu denkt dat de politiezone met de huidige korpsleiding in goede 

handen is. Burgemeester Bart Seldeslachts heeft de verkoop van site Romeo reeds toegelicht tijdens de 

begrotingscommissie. Na een kosten-batenanalyse bleek het niet de moeite waard om zelf als 

bouwheer op te treden. Hij vond het belangrijk om dit punt eerst aan de politieraadsleden voor te 
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leggen alvorens een schatter aan te stellen. Hij deelt ook mee dat er niet onder de geschatte prijs 

verkocht zal worden. 

Raadslid Joost Fillet stelt vast dat het overgrote deel van de begroting naar de personeelsinvulling gaat, 

maar dat er elk jaar toch veel geld terugvloeit naar de gemeenten door de moeizame invulling van de 

personeelsbezetting.  

Het jaar dat zich aandient zal volgens hem moeilijker verlopen en het zou als gevolg kunnen hebben dat 

er minder fiscale inkomsten zullen zijn. Hij vraagt ook aan de politie om op dit vlak kort op de bal te 

spelen. De werkgroep dat het kader moest optimaliseren en stap voor stap opvolgen zou misschien ook 

een budgettair luik kunnen krijgen zodat men niet elk jaar moet vaststellen dat er opnieuw geld 

terugvloeit naar de gemeenten. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat de budgettaire controle het hoofddoel is van de 

werkgroep. Hij verwacht bijkomend dat de fiscale impact in het jaar 2022 en 2023 zal gebeuren. De 

bijzonder rekenplichtige Joost Talloen houdt dit mee in het oog. 

2.4 PERSONEEL: AANPASSING PERSONEELSFORMATIE - BEHOEFTEPLAN EN ORGANOGRAM – WIJZIGING  

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus. 

- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten. 

- Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten. 
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- Het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie. 

- Het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie. 

- Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de 
lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te 
verzekeren. 

- De omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van 
de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 
dienstverlening. 

- De rondzendbrief CP 3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 

- Het raadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 08 mei 2002, 15 maart 2007, 28 
februari 2008, 19 februari 2009, 11 februari 2010, 30 september 2015, 24 april 2019, 19 juni 
2019 , 23 september 2020 houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het 
organogram en het personeelsbehoeftenplan. 

- Het akkoord van 10 november 2020 met de syndicale vakorganisaties.  

 
2. MOTIVERING 

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. 

Omgezet in cijfers geeft dit volgende opsomming van de graden (graadbenamingen) alsook het 
aantal betrekkingen per graad: 
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Graad  PBP 2019 (fase 1) PBP 2020  

Operationeel kader 

Officierenkader 2  HCP / 5 CP 2 HCP/5 CP 

Middenkader 24 25 

Basiskader 104 103 

Administratief en logistiek kader 

Niveau A 4 2 

Niveau B 7 10 

Niveau C 17 17 

Niveau D 1 0 

Totaal PBP 164 164 

 

Het totaal personeelsbehoefteplan bestaat uit 164 personeelsleden, waarvan 135  
personeelsleden tot het operationeel kader en 29  personeelsleden tot het administratief en 
logistiek kader behoren. 

 

3. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

Met ingang van 16 december 2020, wordt de wijziging van de personeelsformatie, het 
behoefteplan en het organogram  goedgekeurd. 

 

Artikel 2 
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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. 
 

Bijlage 3a en 3b: organogram en personeelsbehoefteplan 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:  Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.5 OVERHEIDSOPDRACHTEN: ADDENDUM – AANPASSING INRICHTING KOFFERRUIMTE VAN EEN 
POLITIEVOERTUIG (TYPE COMBI) 
RAMING EN GUNNINGSWIJZE - GUNNING 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en door de wet van 16 
februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, 
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017. 

- Artikel 43, §2, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
betreffende raamovereenkomsten. 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 
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- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 
van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 
meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 
gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 
"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 
van de lokale politie". 

- Artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat in 
beginsel de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden waarbinnen een 
gunning zal worden toegekend vastlegt. 

- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 

- De raamovereenkomst 2016 R3 010 afgesloten door de Federale Politie betreffende de 
aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen. 

- Het politieraadsbesluit van 24 april 2019 betreffende de vervanging van een politievoertuig 
(type combi) 

- Het politiecollegebesluit van 13 september 2019 betreffende de aankoop van een 
politievoertuig (type combi) erratum 

- Het Politieraadsbesluit van 24 juni 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

 

2. MOTIVERING 
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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 vervanging van dit voertuig  werd bekrachtigd in het politiecollegebesluit van 13 september 
2019. 

 

De huidige inrichting van de kofferruimte van de combi’s is niet praktisch en onoverzichtelijk. 
Tevens verschilt de indeling van de ruimte, afhankelijk welk voertuig je ter beschikking krijgt.  
Niet echt een transparante werkwijze. 

           Een  interne werkgroep werd opgericht om tot een efficiënte inrichting van de combi’s te komen.  
Na overleg met de ombouwer Autographe worden volgende supplementen voorgesteld: 
 

 Leveren en plaatsen van een bijkomende schuif in het achtermeubel; 

 Aanpassing aan het standaard opbergmeubel achteraan in de kofferruimte; 

 Leveren en plaatsen van een “bedje” voor het opbergen van een smalle brandblusser; 

 Leveren en plaatsen van 2 stopcontacten 220V links en rechts ter hoogte van het 
koffermeubel voor laden van het ademtesttoestel en hondenchiplezer; 

 Leveren en plaatsen van een opbergbak voor meetwiel met tapijt bekleed in 
bureaumeubel; 

 Leveren en plaatsen van 4 clipsen op de scheidingswand achteraan (vangstok en bezem) 

 Leveren en plaatsen van 2 L-profielen op de zijkant van het koffermeubel zodat de 
mobiele signalisatielampen (pilit) daar ingeschoven,  opgeborgen en aangesloten kunnen 
worden op 12V stopcontact; 

 Leveren en plaatsen van een opbergvak voor telescopische ladder van 80 cm hoogte 
tussen scheidingswand en bureaumeubel – bekleed met een antisliptapijt – afsluitbaar 
door middel van een ketting met cijferslot; 

 Voorzien van een mousse in de lade in functie van het op te bergen materiaal. 
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 Leveren en plaatsen van een bijkomende stekker 12V – type sigaretten aansteker – 10 A 
– beschermzekering – voeding zodat tablet geladen kan worden. 

 

3. GUNNINGSWIJZE 

Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het 
nummer 2016 R3 010 waarbij de ombouwer Autographe aangesteld werd. 

4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de inrichting van de kofferruimte van één politievoertuig (type combi) wordt 
geraamd op € 3.800 (incl. BTW). 

Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52, aankoop van auto’s en 
bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 2020, na begrotingswijziging. 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De uitgave voor de inrichting van de kofferruimte van één politievoertuig (type combi) wordt 
goedgekeurd en gegund door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale 
Politie met het nummer 2016 R3 010 betreffende anonieme en politionele voertuigen. Daarbij 
werd de firma Autographe, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver, als ombouwer aangewezen. De 
geraamde uitgave van € 3.800 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de 
buitengewone dienst van de begroting 2020, na begrotingswijziging. 

 

Bijlage 4a en 4b: offertes Autographe 994505 / 994589 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:  

2.6 OVERHEIDSOPDRACHTEN: ADDENDUM - AANPASSING INRICHTING KOFFERRUIMTE VAN EEN 
POLITIEVOERTUIG (TYPE COMBI) 
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RAMING EN GUNNINGSWIJZE - GUNNING 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en door de wet van 16 
februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, 
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017. 

- Artikel 43, §2, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
betreffende raamovereenkomsten. 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 
van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 
meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 
gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 

 

mailto:contact@politiehekla.be
http://www.politiehekla.be/


 

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 

16-12-2020 

 

 
 

 

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

  p.19 

"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 
van de lokale politie". 

- Artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat in 
beginsel de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden waarbinnen een 
gunning zal worden toegekend vastlegt. 

- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 

- De raamovereenkomst 2016 R3 010 afgesloten door de Federale Politie betreffende de 
aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen. 

- Het politieraadsbesluit van 12 februari 2020 betreffende de aankoop van twee 
politievoertuigen (type combi) 

- Het politiecollegebesluit van 6 maart 2020 betreffende de aankoop van een politievoertuig 
(type combi) 

- Het Politieraadsbesluit van 24 juni 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

 

2. MOTIVERING 

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. 
Tevens verschilt de indeling van de ruimte, afhankelijk welk voertuig je ter beschikking krijgt.  
Niet echt een transparante werkwijze. 

Een  interne werkgroep werd opgericht om tot een efficiënte inrichting van de combi’s te komen. 
Na overleg met de ombouwer Autographe worden volgende supplementen voorgesteld: 

 Leveren en plaatsen van een bijkomende schuif in het achtermeubel; 
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 Aanpassing aan het standaard opbergmeubel achteraan in de kofferruimte; 

 Leveren en plaatsen van een “bedje” voor het opbergen van een smalle brandblusser; 

 Leveren en plaatsen van 2 stopcontacten 220V links en rechts ter hoogte van het 
koffermeubel voor laden van het ademtesttoestel en hondenchiplezer; 

 Leveren en plaatsen van een opbergbak voor meetwiel met tapijt bekleed in 
bureaumeubel; 

 Leveren en plaatsen van 4 clipsen op de scheidingswand achteraan (vangstok en bezem) 

 Leveren en plaatsen van 2 L-profielen op de zijkant van het koffermeubel zodat de 
mobiele signalisatielampen (pilit) daar ingeschoven,  opgeborgen en aangesloten kunnen 
worden op 12V stopcontact; 

 Leveren en plaatsen van een opbergvak voor telescopische ladder van 80 cm hoogte 
tussen scheidingswand en bureaumeubel – bekleed met een antisliptapijt – afsluitbaar 
door middel van een ketting met cijferslot; 

 Voorzien van een mousse in de lade in functie van het op te bergen materiaal. 

 Leveren en plaatsen van een bijkomende stekker 12V – type sigaretten aansteker – 10 A 
– beschermzekering – voeding zodat tablet geladen kan worden. 

3. GUNNINGSWIJZE 
Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het 
nummer 2016 R3 010 waarbij de ombouwer Autographe aangesteld werd. 

4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de inrichting van de kofferruimte van één politievoertuig (type combi) wordt 
geraamd op € 3.800 (incl. BTW). 

Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52, aankoop van auto’s en 
bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 2020, na begrotingswijziging. 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen  

Artikel 1 
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De uitgave voor de inrichting van de kofferruimte van één politievoertuig (type combi) wordt 
goedgekeurd en gegund door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale 
Politie met het nummer 2016 R3 010 betreffende anonieme en politionele voertuigen. Daarbij 
werd de firma Autographe, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver, als ombouwer aangewezen. De 
geraamde uitgave van € 3.800 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de 
buitengewone dienst van de begroting 2020, na begrotingswijziging. 

 
Bijlage 4a en 4b: offertes Autographe 994505 / 994589 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.7 OVERHEIDSOPDRACHTEN: ADDENDUM - AANPASSING INRICHTING KOFFERRUIMTE VAN EEN 
POLITIEVOERTUIG (TYPE COMBI) 
RAMING EN GUNNINGSWIJZE - GUNNING 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en door de wet van 16 
februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, 
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017. 

- Artikel 43, §2, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
betreffende raamovereenkomsten. 
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- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 
van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 
meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 
gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 
"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 
van de lokale politie". 

- Artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat in 
beginsel de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden waarbinnen een 
gunning zal worden toegekend vastlegt. 

- Artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale. 

- De raamovereenkomst 2016 R3 010 afgesloten door de Federale Politie betreffende de 
aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen. 

- Het politieraadsbesluit van 12 februari 2020 betreffende de aankoop van twee 
politievoertuigen (type combi) 

- Het politiecollegebesluit van 6 maart 2020 betreffende de aankoop van een politievoertuig 
(type combi) 

- Het Politieraadsbesluit van 24 juni 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 
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2. MOTIVERING 

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. 
Tevens verschilt de indeling van de ruimte, afhankelijk welk voertuig je ter beschikking krijgt.  
Niet echt een transparante werkwijze. 

Een  interne werkgroep werd opgericht om tot een efficiënte inrichting van de combi’s te komen. 
Na overleg met de ombouwer Autographe worden volgende supplementen voorgesteld: 

 Leveren en plaatsen van een bijkomende schuif in het achtermeubel; 

 Aanpassing aan het standaard opbergmeubel achteraan in de kofferruimte; 

 Leveren en plaatsen van een “bedje” voor het opbergen van een smalle brandblusser; 

 Leveren en plaatsen van 2 stopcontacten 220V links en rechts ter hoogte van het 
koffermeubel voor laden van het ademtesttoestel en hondenchiplezer; 

 Leveren en plaatsen van een opbergbak voor meetwiel met tapijt bekleed in 
bureaumeubel; 

 Leveren en plaatsen van 4 clipsen op de scheidingswand achteraan (vangstok en bezem) 

 Leveren en plaatsen van 2 L-profielen op de zijkant van het koffermeubel zodat de 
mobiele signalisatielampen (pilit) daar ingeschoven,  opgeborgen en aangesloten kunnen 
worden op 12V stopcontact; 

 Leveren en plaatsen van een opbergvak voor telescopische ladder van 80 cm hoogte 
tussen scheidingswand en bureaumeubel – bekleed met een antisliptapijt – afsluitbaar 
door middel van een ketting met cijferslot; 

 Voorzien van een mousse in de lade in functie van het op te bergen materiaal. 

 Leveren en plaatsen van een bijkomende stekker 12V – type sigaretten aansteker – 10 A 
– beschermzekering – voeding zodat tablet geladen kan worden. 
 

Bijlage: offertes Autographe 994505 / 994589 

3. GUNNINGSWIJZE 
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Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het 
nummer 2016 R3 010 waarbij de ombouwer Autographe aangesteld werd. 

4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de inrichting van de kofferruimte van één politievoertuig (type combi) wordt 
geraamd op € 3.800 (incl. BTW). 

Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52, aankoop van auto’s en 
bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 2020, na begrotingswijziging. 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De uitgave voor de inrichting van de kofferruimte van één politievoertuig (type combi) wordt 
goedgekeurd en gegund door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale 
Politie met het nummer 2016 R3 010 betreffende anonieme en politionele voertuigen. Daarbij 
werd de firma Autographe, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver, als ombouwer aangewezen. De 
geraamde uitgave van € 3.800 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de 
buitengewone dienst van de begroting 2020, na begrotingswijziging. 

 

Bijlage 4a en 4b: offertes Autographe 994505 / 994589 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.8 OVERHEIDSOPDRACHTEN: UITBREIDING WIFI NETWERK 

GOEDKEURING RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING  
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- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en 16 februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 21 december 2017 en het KB van 
15 april 2018.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het KB van 7 februari 2014, 22 mei 2014 
en 22 juni 2017. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 

van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 

meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 

gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 

rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 

"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 

van de lokale politie". 

- Artikel 57, §3, 4° Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen voor het eigenlijke voeren van de gunningsprocedure, de 
gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. 

- Artikel 42 §1 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking van overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door artikel 90-96 
van het KB van 18 april 2017.  
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- Het politiecollegebesluit van 20 mei 2016 betreffende de installatie en onderhoud wifi-
netwerk. 

- Het Politieraadsbesluit van 24 juni 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

2. MOTIVERING 

 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. 

 Dit zal zorgen voor een vlottere verbinding en minder onderbrekingen. 

  3. GUNNINGSWIJZE 

Voor de uitbreiding van het wifi-netwerk kan enkel beroep worden gedaan op de reeds 

gegunde leverancier Xylos/INIA, Diamantstraat 10 te 2200 Herentals omwille van de 

compatibiliteit. Hierdoor kan de gunningswijze van aanvaarde factuur met slechts één 

mogelijke leverancier worden toegepast. 

 

 4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de uitbreiding van het wifi-netwerk wordt geraamd op € 11.000 (incl. BTW). 
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Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53, aankoop van 

informaticamaterieel, van de buitengewone dienst van de begroting 2020, na 

begrotingswijziging. 

 

 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De geraamde uitgave van € 11.000 (incl. BTW) voor de uitbreiding van het wifi-netwerk wordt 

goedgekeurd en gegund door gebruik te maken van de gunningswijze van aanvaarde factuur 

met slechts één mogelijke leverancier, omwille van de compatibiliteit. Hiervoor wordt beroep 

gedaan op de leverancier Xylos/Inia, Diamantstraat 10 te 2200 Herentals. 

De uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53, aankoop van 

informaticamaterieel, van de buitengewone dienst van de begroting 2020, na 

begrotingswijziging.  

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.9 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VIJF NOODBATTERIJEN/UPS VOOR HET SERVERLOKAAL 

GOEDKEURING RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE - GUNNING 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 
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- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en 16 februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 21 december 2017 en het KB van 
15 april 2018.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het KB van 7 februari 2014, 22 mei 2014 
en 22 juni 2017. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 

van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 

meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 

gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 

rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 

"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 

van de lokale politie". 

- Artikel 57, §3, 4° Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen voor het eigenlijke voeren van de gunningsprocedure, de 
gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. 

- Artikel 42 §1 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking van overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door artikel 90-96 
van het KB van 18 april 2017.  

- Het politiecollegebesluit van 17 juni 2016 betreffende de aankoop van het dossier 
Citrix/Private Cloud/Mobile Office. 
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- Het politiecollegebesluit van 22 september 2017 betreffende de aanvullende gunning van de 
aankoop van Citrix/Private Cloud/Mobile Office. 

- Het Politieraadsbesluit van 24 juni 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

 

2. MOTIVERING 

 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. 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 een langdurige panne. 

 

3.          GUNNINGSWIJZE 

Voor de aankoop van vijf noodbatterijen/UPS’en kan enkel beroep worden gedaan op de reeds 

gegunde leverancier Lebon IT Services, Stoomtuigstraat 7c, 8830 Hooglede omwille van de 

compatibiliteit. Hierdoor kan de gunningswijze van aanvaarde factuur met slechts één 

mogelijke leverancier worden toegepast. 
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4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de aankoop van vijf noodbatterijen/UPS’en, wordt geraamd op € 35.000 (incl. 

BTW). 

Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53, aankoop van 

informaticamaterieel, van de buitengewone dienst van de begroting 2020, na 

begrotingswijziging. 

 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De geraamde uitgave van € 35.000 (incl. BTW) voor de aankoop van vijf noodbatterijen/UPS’en 

wordt goedgekeurd en gegund door gebruik te maken van de gunningswijze van aanvaarde 

factuur met slechts één mogelijke leverancier, omwille van de comptabiliteit. Hiervoor wordt 

beroep gedaan op de leverancier Lebon IT Services, Stoomtuigstraat 7c, 8830 Hooglede. 

De uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53, aankoop van 

informaticamaterieel, van de buitengewone dienst van de begroting 2020, na 

begrotingswijziging. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

2.10 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP SIGNALISATIEJASSEN KLASSE 3: 

GOEDKEURING RAMING, LASTENBOEK EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 
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- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en 16 februari 2017.  

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 21 december 2017 en het KB van 
15 april 2018.  

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het KB van 7 februari 2014, 22 mei 2014 
en 22 juni 2017. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 

van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 

meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 

gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 

rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 

"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 

van de lokale politie". 

- Artikel 57, §3, 4° Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen voor het eigenlijke voeren van de gunningsprocedure, de 
gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. 

- Artikel 42 §1 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking van overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door artikel 90-96 

van het KB van 18 april 2017. 
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- Het lastenboek O/LOG 2020/001 opgesteld door de politiezone HEKLA met als voorwerp 

“Aankoop signalisatiejassen klasse 3 voor geüniformeerden: verkeersparka’s en softshells 

voor de operationele medewerkers”. 

 

2. MOTIVERING 

 De politiezone HEKLA beschikt over verkeersjassen voor de operationele medewerkers, 

namelijk verkeersparka’s en softshells (verkeersfleece). De verkeersparka doet dienst bij 

extreem regenweer en in de winter. De softshell wordt het hele jaar door gedragen, al dan niet 

in combinatie met de verkeersparka.  

 De huidige  jassen zijn bicolor, dit betekent dat ze deels fluo, deels blauw zijn. De operationele 

medewerkers dragen deze signalisatiejassen tijdens dagelijkse operationele activiteiten. 

(waaronder verkeersgerelateerde opdrachten).  

 Deze jassen voldoen aan de EN 471 norm maar vermelden geen klasse-indeling. In 2014 werd 

deze norm (EN 471:2003+A1:2007) echter geactualiseerd en gewijzigd naar de norm ISO 20471 

of klasse 3-norm. In de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg wordt aan de operationele personeelsleden opgelegd om kledij te dragen met 

hoge zichtbaarheid in overeenstemming met klasse 3 van de ISO-norm 20471.  

 Deze norm bepaalt onder meer: 

 Een oranje, geel of rood fluo textielmateriaal met een minimale oppervlakte van 0,80 m² voor 

alle maten; 

 Retroflecterende banden van 50 mm breed en met een minimale oppervlakte van 0,20 m²; 

 Retroflecterende banden die niet onderbroken mogen worden over meer dan 50 mm. 
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Klasse 3 wordt geëist wanneer: 

 De verkeerssnelheid > 50 km/u; 

 Voor personen die het verkeer regelen; 

 Bij slechte zichtbaarheid; 

 Enz… 

Het is dus 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. 

 

3. GUNNINGSWIJZE 

 

 In het kader van deze opdracht werd een lastenboek met het nummer O/LOG 2020/001 

opgesteld. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking: 
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 Sioen nv, Fabriekstraat 23 te 8850 Ardooie 

 Cop Coat – Van Uffelen BVBA, Basseliersstraat 57 te 2100 Deurne 

 Midex Safety, Populierstraat 3 te 8800 Roeselare 

De offertes dienen het bestuur ten laatste op 23 december 2020 om 12 u te bereiken. 

 

4. POLITIEBEGROTING 

De geraamde uitgave van € 90.450 (incl. BTW), kan aangerekend worden op artikelnummer 

33001/124-05, aankoop functie-uitrusting, van de gewone dienst van de begroting 2020, na 

begrotingswijziging. 

De geraamde uitgave van € 4.300 (incl. BTW) voor de klickfast stud bevestigingspunten op de 

signalisatiejassen, kan aangerekend worden op artikelnummer 33001/124-05, aankoop functie-

uitrusting, van de gewone dienst van de begroting 2021. 

 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

 Artikel 1 

De aankoop van signalisatiejassen klasse 3: 135 verkeersparka’s en 135 softshells, wordt 

goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking.       

De uitgave wordt geraamd op € 90.450 (incl. BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 

33001/124-05 van de gewone dienst van de begroting 2020, na begrotingswijziging. 

De aankoop van klickfast stud bevestigingspunten voor de radio’s op de signalisatiejassen, 

wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst 

van ASTRID met het nummer CD-MP-00-60. Daarbij werd de firma Abiom Communications 
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Systems BVBA , Oostjachtpark 18, 9100 Sint-Niklaas, als leverancier aangewezen. De geraamde 

uitgave van € 4.300 (incl. BTW), is aan te rekenen op artikelnummer 33001/124-05, aankoop 

functie-uitrusting, van de gewone dienst van de begroting 2021. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.  

3.11 ADDENDUM aan DELEGATIEBEVOEGDHEID INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE LOPENDE 

LEGISLATUUR IN DE POLITIEZONE HEKLA 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 
van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 
meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 
gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 
"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 
van de lokale politie". 

- Artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren. 
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- Ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese 
bekendmakingsdrempels.  

- Het politieraadsbesluit van 22 april 2020 betreffende de goedkeuring van nieuwe 
drempelbedragen. 

- Het politieraadsbesluit van 24 juni 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid inzake 
overheidsopdrachten voor de lopende legislatuur in de politiezone HEKLA 

2. MOTIVERING 

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. 

Bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad aan het politiecollege is de verplichting 
tot kennisgeving aan de politieraad niet van toepassing. 

Bij de overdracht van deze bevoegdheid van de politieraad aan de korpschef of een ander 
personeelslid van de politiezone HEKLA, neemt deze laatste de bevoegdheid van het politiecollege 
over. Bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad aan de korpschef of een ander 
personeelslid van de politiezone HEKLA is de verplichting tot kennisgeving aan de politieraad niet 
van toepassing. 

3. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

Het verlenen van de bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege, met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, het vastleggen van lastvoorwaarden 
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en de wijze van gunning, wordt goedgekeurd. Dit voor zover het politiecollege optreedt binnen de 
budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting. 

Het verlenen van de bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege, met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, het vastleggen van lastvoorwaarden 
en de wijze van gunning, wordt goedgekeurd. Dit voor zover het politiecollege optreedt binnen de 
budgetten voorzien in de goedgekeurde buitengewone begroting en begrensd tot het door de 
Koning vastgestelde bedrag. 

Het verlenen van de bevoegdheidsdelegatie aan de korpschef of een ander personeelslid van de 
politiezone HEKLA, met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
het vastleggen van lastvoorwaarden en de wijze van gunning, wordt goedgekeurd. Dit voor zover 
het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting 
en begrensd tot het bedrag voor opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen 
factuur. 

Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2024. 

 

DREMPELBEDRAGEN  
OVERHEIDSOPDRACHTEN 

PZ HEKLA 

 
1. GEWONE DIENST (EXPLOITATIE) -  bedragen excl. BTW 

 
1.1 Opdrachten tot € 500 

 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 

 Bestelbon te ondertekenen door diensthoofd PLIF (Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) 
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1.2 Opdrachten van € 500 tot € 8.500 
 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 

 Bestelaanvraag te ondertekenen door diensthoofd PLIF (Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) 

 Bestelbon te ondertekenen door korpschef 
 
1.3 Opdrachten van € 8.500 tot € 30.000 
 

 Gunningsprocedure (afhankelijk van de aard van de opdracht): 

 Aanvaarde factuur 

 Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 
1.4 Opdrachten van € 30.000 tot € 214.000 
 

 Gunningsprocedure: 

 € 30.000 – € 139.000: Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 € 139.000 – € 214.000: 
 Mededingingsprocedure met onderhandeling 
 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 

1.5 Opdrachten vanaf € 214.000 
 

 Gunningsprocedure: Europese publicatie 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 
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2. BUITENGEWONE DIENST (INVESTERINGEN) - bedragen excl. BTW 
 

 
2.1 Opdrachten tot € 500 

 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 

 Bestelbon te ondertekenen door diensthoofd PLIF (Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) 
 

2.2 Opdrachten van € 500 tot € 8.500 
 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 

 Bestelaanvraag te ondertekenen door diensthoofd PLIF (Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) 

 Bestelbon te ondertekenen door korpschef 
 
2.3 Opdrachten van € 8.500 tot € 30.000 
 

 Gunningsprocedure (afhankelijk van de aard van de opdracht): 

 Aanvaarde factuur 

 Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 
2.4 Opdrachten van € 30.000 tot € 214.000 
 

 Gunningsprocedure: 

 € 30.000 – € 139.000: Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 € 139.000 – € 214.000: 
 Mededingingsprocedure met onderhandeling 
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 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 

2.5 Opdrachten vanaf € 214.000 
 

 Gunningsprocedure: Europese publicatie 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 

 
 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Raadslid Kris Wils haalt de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2024 aan waarop deze 
beslissing uitwerking heeft. Hij vraagt of deze datum niet aangepast moet worden aangezien men op 16 
december 2020 deze beslissing wil goedkeuren. 
 
Volgens Burgemeester-voorzitter Koen Metsu zou dit niet aangepast moeten worden. 

Raadslid Julien Delarbre merkt bijkomend op dat in het verslag van de politieraad van 24 juni 2020 een 
antwoord werd gegeven op de vraag van raadslid Kris Wils. Toen werd meegegeven dat de data 
aangepast moesten worden. 
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3. BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING 

4. VARIAPUNTEN  

4.1 Vergaderkalender 2021  

 Toelichting door de korpschefoverleg  

 2021 
- Politieraad op woensdag 24 februari 2021 om 20u. 
- Politieraad op woensdag 21 april 2021 om 20u. 
- Politieraad op woensdag 23 juni 2021 om 20u. 
- Politieraad op woensdag 20 oktober 2021 om 20u. 
- Raadscommissie op woensdag 15 december 2021 om 20u. 
- Politieraad op woensdag 22 december 2021 om 20u. 

 

4.2 Maatregelen aanpak overlast  

 Toelichting door de korpschefoverleg  

 Korpschef Ivo Vereycken geeft een toelichting rond de aanpak van de overlast binnen de politiezone. 
 
Burgemeester Bart Seldeslachts vindt de beelden hallucinant en hoopt dat de combitaks de 
inspecteurs hierin een hart onder de riem kan steken. Hij vraagt bijkomend om een oprechte bedanking 
over te maken aan het personeel om de slechte kanten van het plezier tijdens deze feestdagen te willen 
opkuisen. 
 
Hoofdcommissaris Reiner Smets licht de impact op de werking van Corona toe. 
 
Raadslid Willem Wevers vraagt wat de richtlijnen zijn die de politie toepast met betrekking tot de 
handhaving van de coronamaatregelen. Wat zou de politie bijvoorbeeld ondernemen bij een 
samenkomst van 6 personen in de tuin van een woning? 
Beschouwt men de tuin als onderdeel van de woning en spreken we dan over een woonstbetreding? 
 
Hoofdcommissaris Reiner Smets antwoordt dat de politie de parketnota van de procureur des Konings 
toepast. 
Er is geen tolerantieruimte wat betreft de samenscholingen. 

Secretaris Manda Krajinovic: presentatie 
‘inzet Corona’ overmaken aan raadsleden. 
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De tuin wordt beschouwd als open lucht. 
Wanneer de inspecteurs duidelijk kunnen vaststellen of er zijn voldoende aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van meer personen dan toegelaten, zal geprobeerd worden om toegang te verschaffen 
om tot identificatie en verbalisatie over te gaan. Indien de toegang wordt geweigerd, mag men contact 
opnemen met de magistraat aangezien men te maken heeft met een heterdaad-inbreuk. Hier zijn 
duidelijke richtlijnen over opgemaakt. 
Er is dus geen tolerantie op het samenscholingsverbod, op de sluiting van bepaalde handelszaken en de 
verplichting van het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen. 
De nachtklok wordt met gezond verstand gehandhaafd. Er zijn reeds vragen toegekomen van 
paardeneigenaars die tijdens oudjaar bij hun paard willen blijven. Hier zal niet manu militari tegen 
opgetreden worden. Zo is dit ook opgelegd door de magistratuur. 

4.3 Toelichting studie wijkwerking  

 Toelichting door commissaris Gerry Paulus  

 Raadslid Albert Follens deelt mee dat hij deze presentatie graag zou krijgen. 
 
Raadslid Joost Fillet deelt mee dat de denkoefening zijn gevoel heeft bevestigd. Hij vraagt of er 
inmiddels veranderingen zijn gezien het beleid dat er gevoerd wordt. Hij beseft dat dit een delicaat 
onderwerp is, maar vindt ook dat het gesprek hierover moeilijk te ontwijken is. 
 
Raadslid Jeroen Van Laer vindt vooral de capaciteit die vrijgekomen is door deze oefening te doen 
indrukwekkend. Het is voor hem niet helemaal duidelijk over hoeveel capaciteit dit juist gaat. 
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu stelt voor om deze presentatie eerst door te sturen naar alle 
raadsleden en hier later op terug te komen.  
 
Raadslid Albert Follens wenst met betrekking tot de inname openbaar domein mee te geven dat deze 
nieuwe methodologie effectief blijkt te zijn, ze komt beter overeen met de realiteit. 
 
Raadslid Kris Wils vindt het ook interessant om eerst de presentatie te bekijken. Vooral ook de impact 
van het sluiten van de kantoren op de aanwezigheid van meer blauw op straat. 

Secretaris Manda Krajinovic: presentatie ‘wijk 
en onthaal toekomstvisie’ overmaken aan 
raadsleden. 
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 Overzicht bijkomende opmerkingen:  

4.4 Verkoop site Romeo  

 Toelichting door de burgemeester-voorzitter  

 Burgemeester-voorzitter Koen Metsu vraagt de goedkeuring om de site te verkopen waarbij de 
politiezone niet naar de PPS-constructie zal overgaan. 
 
Raadslid Joost Fillet deelt mee dat hij de vorige vergadering reeds heeft aangestipt om er deels sociale 
woongelegenheden in te voorzien en dus bij de verkoop actief de betrokken sociale 
huisvestingsmaatschappijen daarbij aan te spreken. 
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat de politiezone als grondeigenaar de grond wenst 
te verkopen. Het is aan de koper om met de gemeente Kontich naar de invulling te kijken van die site. 
Het is volgens hem niet als rechtspersoon politie om te bepalen wat men daar mag bouwen. 
 
Raadslid Jeroen Van Laer deelt mee dat er bepaalde voorwaarden zijn die mee opgenomen kunnen 
worden in de verkoop. Sociale woningen kunnen daar een element van zijn.  
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat sociale huisvestingsmaatschappijen een bod 
kunnen uitbrengen wanneer de grond openbaar verkocht zal worden. 
 
Burgemeester Bart Seldeslachts sluit graag aan bij het antwoord van de voorzitter. Hij zou ook graag 
hebben dat een sociale huisvestingsmaatschappij de grond koopt. Hij is niet akkoord dat de politiezone 
die bestaat uit vijf gemeenten inkomsten moeten derven omdat de politiezone tegen een lagere prijs 
zou verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. 
Hij stelt voor om dit aan de sociale huisvestingsmaatschappijen kenbaar te maken dat deze grond te 
koop zal worden gesteld. 
De opdracht van de politiezone is zorgen voor het veiligheidsbeleid en dat men vanuit de gemeente de 
sociale doelstellingen moet proberen te behalen.  
Het toekomstig bouwproject van de nieuwe eigenaar zal moeten voldoen aan de bouwcode die nog in 
volle vernieuwing is. De sociale last kan hierin voorzien worden. 
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4.5 Variapunten ter zitting  

 1. Inbeslagname en vernietiging vuurwerk 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu wenst te melden dat de er 5 burgemeestersbesluiten genomen 
werden om dit op uniforme wijze te kunnen toepassen. 
 
Raadslid Kris Wils vraagt welke boete hieraan verbonden is. 
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat er geen boete aan verbonden is, enkel de 
vernietiging. 
 
2. Inzet ANPR-camera’s 
Raadslid Kris Wils vraagt naar een stand van zaken. 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat dit tijdens de politieraad van februari toegelicht 
zal worden. 
 
3. Reportage Factcheckers 
Raadslid Jeroen Van Laer vraagt naar aanleiding van een reportage over het beheer van gevonden 
voorwerpen hoe dit proces binnen de politiezone verloopt. 
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat dit reeds besproken is tijdens een politiecollege. 
Tijdens de politieraad van februari zal hier meer informatie over worden meegedeeld.  

 

 Volgend overleg  

 Politieraad op woensdag 24 februari 2021 om 20u.  
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