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Onderwerp: Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 22 december 2021 
  

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 22 december 2021 te 2650 Edegem. 

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting 

1. Politieraad HEKLA 20 oktober 2021 – ontwerpverslag – goedkeuring; 
Het verslag van de politieraad van 20 oktober 2021 wordt goedgekeurd. 
 

2. Begrotingswijziging nr 1 van 2021 - goedkeuring; 
Het financieel dienstjaar 2021 is grotendeels verstreken. In de loop van het jaar 2021 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 2021 zich op. 
De politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 1 van dienstjaar 2021 en al haar bijlagen goed. 
 

3. Begroting 2022 – goedkeuring; 
Voor aanvang van het financieel dienstjaar 2022 wordt via de politiebegroting 2022 een inschatting 
opgemaakt van alle rechten en verplichtingen met financiële impact voor de politiezone in 2022. 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 2022 en al haar bijlagen goed. 
 

4. Openbare verkoop van grond en gebouwen op de Duffelsesteenweg 165 te Kontich – goedkeuring 
verkoop en verkoopprijs; 
Na de politiehervorming van 2001 werden de gebouwen en grond op de kadastraal gelegen 
Duffelsesteenweg 165 te Kontich door Regie der Gebouwen geschonken aan politiezone HEKLA. 
Aangezien deze grond geen strategische meerwaarde meer biedt, wordt het verkocht. De inkomsten 
van de verkoop van deze site zijn opgenomen in de begroting van 2021, zoals beslist door de 
politieraad van 16.12.2020. De verkoop van de site werd praktisch georganiseerd door IGEAN, in 
opdracht van en in samenspraak met HEKLA. 
De site met grond en opstaande gebouwen gelegen Duffelsesteenweg 165, kadastraal gekend onder 
2e afdeling, sectie C, nummer 176 Y 5, wordt verkocht via een publieke biedprocedure voor € 
1.071.000 aan de firma BUSINGA NV, Prins Boudewijnlaan 116 te 2610 Wilrijk. 
De politieraad keurt de verkoop aan de geboden verkoopprijs goed. 
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5. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone HEKLA over de 

agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 

22.12.2021; 

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

IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 22.12.2021 om 19 u 

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

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

2022 

 goedkeuren van de begroting 2022 

 goedkeuren van de benoeming van een bestuurder. 

 

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

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

IGEAN dienstverlening van 22.12.2021 deel te nemen aan de bespreking over de hoger vermelde 

agendapunten en te beraadslagen en te beslissen en om verder al het nodige te doen om de 

volledige agenda af te werken. 

 

6. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone HEKLA over de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
22.12.2021 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 

IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 22.12.2021 om 19 u 

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

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

2022 

 goedkeuren van de begroting 2022 

 innovatiefonds - bepalen bijdrage 

 benoemen van een lid van het adviescomité. 

 

De vertegenwoordiger van de politiezone HEKLA, de heer Julien Delarbre die met een afzonderlijk 
besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN milieu & veiligheid van 22.12.2021 deel te nemen aan de bespreking over de in hoger 
vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen en om verder al het nodige te doen om 
de volledige agenda af te werken. 
 

7. Nieuwe drempelbedragen overheidsopdrachten PZ HEKLA – goedkeuring; 

Voor de gunning van overheidsopdrachten hanteert de politiezone HEKLA specifieke 

drempelbedragen die de uitvoeringsregels van deze overheidsopdrachten bepalen. Deze regels 

leggen onder andere de tekenbevoegdheid van bestelbonnen vast, maar ook de gunningswijzen die 

voor deze opdrachten gebruikt moeten worden. 

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. De 
aanpassing van de drempelbedragen voor de overheidsopdrachten die door politiezone HEKLA 
uitgevoerd worden, wordt goedgekeurd. 
 

8. Overheidsopdrachten: levering van politionele basiskledij – goedkeuring raming en vaststelling 

gunningswijze; 

De huidige overeenkomst van politiezone HEKLA voor de levering van politionele basiskledij moet 
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vernieuwd worden. Bij deze vernieuwing wordt eveneens het aanbod herzien en kan er gekozen 

worden voor nieuwe modellen van de reeds gekende kledij. 

In het lastenboek O/LOG 2021/003 werden alle bijkomende vereisten en voorwaarden opgenomen 

waaraan de gevraagde uitrustingsstukken moet voldoen. 

De overeenkomst wordt gesloten voor drie (3) jaar.  
De levering van politionele basiskledij werd goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te 
maken van de openbare procedure. De jaarlijkse uitgave wordt geraamd op € 128.000 in 2022 (incl. 
BTW) en €130.000 vanaf 2023(incl. BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 330/124-05 van de 
gewone dienst vanaf de begroting 2022 t.e.m. 2025. De politieraad keurt het lastenboek, de raming 
en de gunningswijze voor deze aankoop goed. 
 

9. Overheidsopdrachten: algemeen dagelijkse en periodieke schoonmaak en onderhoud van het 

hoofdcommissariaat PZ HEKLA – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze; 

De huidige overeenkomst van politiezone HEKLA voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak en 

onderhoud van het hoofdcommissariaat moet vernieuwd worden. 

In het lastenboek O/LOG 2021/004 werden alle bijkomende vereisten en voorwaarden opgenomen 

waaraan de opdracht moet voldoen. 

De opdracht wordt gesloten voor een termijn van 12 maanden. De opdracht kan 4 keer stilzwijgend 
verlengd worden voor een termijn van 12 maanden met een maximum van 60 maanden. De 
jaarlijkse uitgave voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak en onderhoud van het 
hoofdcommissariaat wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de 
openbare procedure. De jaarlijkse uitgave wordt geraamd op € 128.000 (incl. BTW) en is aan te 
rekenen op artikelnummer 330/125-06 van de gewone dienst vanaf de begroting 2022 t.e.m. 2026. 
De politieraad keurt het lastenboek, de raming en de gunningswijze voor deze aankoop goed. 
 

10. Overheidsopdrachten: aankoop van twee nieuwe voertuigen (Type Volkswagen Tiguan) – 

goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze; 

De politiezone HEKLA heeft nood aan twee nieuwe, gestreepte voertuigen. De huidige voertuigen 

hebben hun afschrijvingstermijn al ruimschoots bereikt. Gezien het permanente gebruik van deze 

voertuigen, dringt de vervanging van deze voertuigen zich op.  

Er wordt voorgesteld om twee nieuwe voertuigen - type SUV Volkswagen Tiguan - aan te kopen. De 

nieuwe voertuigen zullen uitgerust worden met alle politietoebehoren dat een gestreept voertuig 

nodig heeft. 

De raming hiervoor is: 

- € 33.000 voor het voertuig 

- € 17.000 voor de ombouw 

In het lastenboek O/LOG 2021/005 werden alle bijkomende vereisten en voorwaarden opgenomen 

waaraan de  gestreepte voertuigen moet voldoen. 

De aankoop (inclusief ombouw) van twee voertuigen -  type SUV Volkswagen Tiguan - wordt 
goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. De geraamde uitgave van € 100.000 (incl. BTW) is aan te 
rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de buitengewone dienst van de begroting 2021, na 
begrotingswijziging. De politieraad keurt het lastenboek, de raming en de gunningswijze voor deze 
aankoop goed. 
 

11. Overheidsopdrachten: aankoop van 55 laptops – goedkeuring raming en vaststelling 
gunningswijze. 
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In de politiezone HEKLA maakt men momenteel gebruik van vaste computers. Tijdens de huidige 

pandemie en het meer flexibel en mobiel werken is gebleken dat de huidige computers onvoldoende 

oplossing bieden. De werkwijze wordt omgevormd waarbij de focus volledig zal liggen op het 

mobiele werken. 

Door meer in te zetten op mobiele toestellen kan men plaats- en tijdonafhankelijk werken en 

efficiënter inspelen op de noden van de medewerkers. Daarom is het opportuun om de laptops uit te 

breiden met 55 stuks. In het lastenboek O/LOG 2021/006 werden alle vereisten en voorwaarden 

opgenomen waaraan het onderhoud en de interventies of herstellingen moeten voldoen. 

De overeenkomst wordt gesloten voor drie (3) jaar. In het bestek zit de herhaling van deze opdracht 
vervat voor een periode van 3 jaar met een willekeurig aantal laptops. 
De aankoop van 55 laptops wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De uitgave wordt geraamd op 
€66.500 (incl. BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst 
van de begroting 2021, na begrotingswijziging. De politieraad keurt het lastenboek, de raming en de 
gunningswijze voor deze aankoop goed. 

 

Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting 

Eén agendapunt. 

 

 
 

  

Ivo Vereycken 
korpschef 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 

 


