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

agenda op woensdag 20 oktober 2021 te 2650 Edegem. 

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting 

1. Politieraad HEKLA 23 juni 2021 – ontwerpverslag – goedkeuring; 
Het verslag van de politieraad van 23 juni 2021 wordt goedgekeurd. 
 

2. Begrotingsrekening, eindbalans en resultatenrekening 2020 – goedkeuring; 
Na afloop van het financieel dienstjaar 2020 wordt via de politierekening 2020 een overzicht 
opgemaakt van alle afgehandelde en nog lopende rechten en verplichtingen met financiële impact 
van de politiezone. De jaarrekening geeft tevens een beeld van de bezittingen en schulden van de 
politiezone op het einde van het dienstjaar 2020. De politieraad keurt de begrotingsrekening 2020 
en al haar bijlagen goed. 
 

3. Personeel: 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. 
Een functie hoofdinspecteur ‘recherche’ wordt omgezet in een functie hoofdinspecteur ‘verkeer’. Uit 

een analyse van de werking van de lokale recherche en de in plaats stelling van een commissaris 

verantwoordelijk voor de recherche, blijkt dat twee hoofdinspecteurs ‘recherche’ volstaan om op een 

efficiënte manier te kunnen functioneren. Om de werking van het team ‘verkeer’ te verbeteren is de 

aanwezigheid van een tweede hoofdinspecteur er aangewezen. Om, rekening houdend met het 

takenpakket en werklast, de bestaande capaciteit binnen het team ‘recherche’ en het team ‘verkeer’ 

op eenzelfde peil te behouden, zal een functie inspecteur ‘verkeer’ omgezet worden in een functie 

inspecteur ‘recherche’. 

De huidige functie inspecteur ‘beleid’ wordt omgezet in een consulent profiel. Bij de dienst verkeer 

zal er een omgekeerde beweging gebeuren, waarbij de consulent ‘verkeerseducatie’ een inspecteur 

profiel zal worden. 

Een wijziging m.b.t. graad en kader wordt aangebracht in de personeelsformatie, het behoefteplan 
en het organogram. Deze wijziging heeft geen invloed op het aantal betrekkingen per graad. Met 
ingang van 20 oktober 2021 wordt de wijziging van de personeelsformatie, het behoefteplan en het 
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organogram goedgekeurd. 
 

4. Overheidsopdrachten: aankoop en inwerkingstelling van negen ANPR-portalen via de 
opdrachtencentrale van de federale politie – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze. 
De aankoop en installatie van negen ANPR-portalen en toebehoren voor de politiezone HEKLA 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 uitgave van €  530.901,00  (incl. BTW) is aan te rekenen op 
artikelnummer 33003/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2021. 
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 van €38.762.00 (incl. BTW) zijn aan te rekenen op 
artikelnummer 330/123-13 van de gewone dienst vanaf de begroting 2022. 
De bijdragen van de politiezones Rupel, Lier en MINOS worden teruggevorderd zodra de installatie 
van de verschillende portalen is afgerond. De facturatie is ten voordele van de politiezone HEKLA, 
voor een bedrag van  € 82.324,89 incl. BTW.  
De politieraad keurt de aankoop, de raming en de gunningswijze goed 

 

Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting 

Vijftien agendapunten. 
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