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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   Politieraadslid Albert Follens - verontschuldigd 

  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 Lint Rudy Verhoeven, schepen X Politieraadslid Bart Breugelmans 

  X Hove Bart Van Couwenberghe, schepen 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 

      Politieraadslid Bart De Hertogh - verontschuldigd 

     X Politieraadslid Yves Hulin 

     X Politieraadslid Jan Van der Heyden 

 Aanvang – einde: Begin om 20.30 uur -  einde om 21.15 uur. 
   

   

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG 

1.1. POLITIERAAD HEKLA 20 oktober 2021 - ONTWERPVERSLAG  

 Overzicht bijkomende opmerkingen: goedgekeurd  

2. BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING 

2.1 BEGROTINGSWIJZIGING NR 1 VAN 2021 - GOEDKEURING  

 Toelichting door de korpschef  
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 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 is deze omzendbrief 
vooral van belang omdat hierin de bedragen van de federale toelagen worden meegedeeld. 

- Besluit van de politieraad van 16 december 2020 betreffende de goedkeuring van de 
politiebegroting 2021 
Hierin wordt de initiële zonale begroting van het dienstjaar 2021 goedgekeurd. 
 

 

2. MOTIVERING 

 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. 
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Hierdoor dringt een aanpassing van de eind vorig jaar goedgekeurde zonale begroting 2021 zich 
op. 

 

3.  BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

 De politieraad keurt de begrotingswijziging nr. 1 van  dienstjaar 2021 en al haar bijlagen goed, 
sluitend op volgende totalen: 

 
 Gewone dienst: 
 Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1: 117 755 euro 
 Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren: 648 329 euro 
 Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1: 766 084 euro 
 
 Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:  34 130 euro 
 Wijziging uitgaven vorige dienstjaren: - 11 736 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1: 22 394 euro 
 
 Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1: 13 633 142 euro 
 Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar: 237 130 euro 
 Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1: 13 870 272 euro 
 
 Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1: 14 007 504 euro 
 Wijziging uitgaven eigen dienstjaar: - 364 207 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1: 13 643 297 euro 
 
 Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1: 290 737 euro 
 Wijziging ontvangsten overboeking: - 290 737 euro 
 Ontvangsten overboeking na BW nr. 1: 0 euro 
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 Uitgaven overboeking voor BW nr. 1: 0 euro 
 Wijziging uitgaven overboeking: 970 665 euro 
 Uitgaven overboeking na BW nr. 1: 970 665 euro 
 
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 na BW nr. 1: 0 euro 
 
 Buitengewone dienst: 
 
 Ontvangsten vorige dienstjaren voor BW nr.1: 0 euro 
 Wijziging ontvangsten vorige dienstjaren: 435 246 euro 
 Ontvangsten vorige dienstjaren na BW nr.1: 435 246 euro 
 
 Uitgaven vorige dienstjaren voor BW nr.1:  0 euro 
 Wijziging uitgaven vorige dienstjaren: 909 225 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren na BW nr.1: 909 225 euro 
 
 Ontvangsten eigen dienstjaar voor BW nr.1: 1 500 000 euro 
 Wijziging ontvangsten eigen dienstjaar: - 317 676 euro 
 Ontvangsten eigen dienstjaar na BW nr. 1: 1 182 324 euro 
 
 Uitgaven eigen dienstjaar voor BW nr. 1: 883 855 euro 
 Wijziging uitgaven eigen dienstjaar: 271 816 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar na BW nr. 1: 1 155 671 euro 
 
 Ontvangsten overboeking voor BW nr. 1: 0 euro 
 Wijziging ontvangsten overboeking: 669 102 euro 
 Ontvangsten overboeking na BW nr. 1: 669 102 euro 
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 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021 na BW nr. 1: 221 776 euro 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: geen bijkomende opmerkingen  

2.2 BEGROTING 2022 - GOEDKEURING  

 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 33-34 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 had zo’n omzendbrief 
vooral van belang kunnen zijn omdat hierin de bedragen van de federale toelagen worden 
meegedeeld. Jammer genoeg is de nieuwe omzendbrief PLP 61 (?) met de instructies voor 
het budget 2022 nog niet gepubliceerd bij opmaak van de raadsagenda. 
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2. MOTIVERING 

 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. 

 

3.  BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

 De politieraad keurt de begroting dienstjaar 2022 en al haar bijlagen goed, sluitend op volgende 
totalen: 

Gewone dienst: 
 Ontvangsten vorige dienstjaren: 70 322 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren: 119 594 euro 
  
 Ontvangsten eigen dienstjaar: 14 477 994 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar: 14 716 785 euro 
 
 Ontvangsten overboekingen: 301 563 euro 
 Uitgaven overboekingen: 13 500 euro 
  
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022: 0 euro 
  

Buitengewone dienst: 

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 

22-12-2021 

 

 
 

 

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

  p.7 

 Ontvangsten vorige dienstjaren: 0 euro 
 Uitgaven vorige dienstjaren: 0 euro 
  
 Ontvangsten eigen dienstjaar: 353 460 euro 
 Uitgaven eigen dienstjaar: 586 960 euro 
  
 Ontvangsten overboekingen: 13 500 euro 
  
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021: 1 776 euro 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: geen bijkomende opmerkingen  

2.3 OPENBARE VERKOOP VAN GROND EN GEBOUWEN OP DE DUFFELSESTEENWEG 165 TE KONTICH – 

GOEDKEURING VERKOOP EN VERKOOPPRIJS 

 

 Toelichting door de korpschef  

 1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- Omzendbrief BB 2010/02 van de minister van Binnenlands Bestuur inzake de vervreemding 
van onroerende goederen van 12 februari 2010. 

- Artikel 1582 tot en met 1701 van het burgerlijk wetboek betreffende bepalingen rond 
koop/verkoop. 

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

- 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. 

- Politieraadsbesluit van 23 juni 2021 inzake de beslissing tot openbare verkoop van grond en 
gebouwen op de Duffelsesteenweg 165 te Kontich – goedkeuring. 

 

2. MOTIVERING EN ARGUMENTATIE 

Na de politiehervorming van 2001 werden de gebouwen en grond op de kadastraal gelegen 
Duffelsesteenweg 165, 2e afdeling, sectie C, nummer 176 Y 5 te Kontich door Regie der 
Gebouwen geschonken aan politiezone HEKLA. Voor de hervorming werden de gebouwen 
gebruikt als Rijkswachtkazerne van Kontich. Na de hervorming werd de recherchedienst van de 
politiezone HEKLA er gehuisvest.  
In 2008 verhuisde de recherchedienst naar het nieuwgebouwde hoofdcommissariaat op de Prins 
Boudewijnlaan 43a te Edegem en werd de site aan verschillende partijen verhuurd. In augustus 
2018 heeft de laatste huurder de site verlaten en sindsdien staat het hoofdgebouw leeg.  
 
Het wijkteam van Kontich zal eind 2021/begin 2022 zijn intrek nemen in het gemeentehuis van 
Kontich waardoor elk wijkteam in een geschikt wijkkantoor kan werken.  
 
Aangezien deze grond geen strategische meerwaarde meer biedt, wordt het verkocht. De 
openbare verkoop wordt in 2021 georganiseerd door IGEAN. 
 
Er werd een schattingsverslag opgemaakt door Landmeterskantoor Van Eester bvba op 
24.02.2021, waarbij de venale waarde geraamd werd op € 870.000. 
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De inkomsten van de verkoop van deze site zijn opgenomen in de begroting van 2021, zoals 
beslist door de politieraad van 16.12.2020.  

 
3. VERLOOP PROCEDURE TOT VERKOOP 

De verkoop van de site werd praktisch georganiseerd door IGEAN, in opdracht van en in 
samenspraak met HEKLA.  

 
 Tijdens de eerste fase waarbij kandidaten een bod onder gesloten omslag konden indienen dat 

minimaal € 870.000 bedraagt, zijn op 15 november 2021 vier biedingen toegekomen voor de site:  

- 1.071.000 EUR (BUSINGA nv uit Wilrijk, reglementair bod) 

- 870.000 EUR (IMTERRA nv uit Tisselt, reglementair bod) 

- 820.000 EUR (UNIBRICKS bv uit Brussel, niet-reglementair bod) 

- 720.000 EUR (DCA nv uit Beerse, niet-reglementair bod) 
 

Zoals vastgelegd in de verkoopprocedure werden de reglementaire bieders gevraagd om een 
tweede bod uit te brengen dat minimaal het hoogste bod is uit de eerste fase. 
 
Tijdens de tweede fase waarbij kandidaten een bod onder gesloten omslag konden indienen dat 
minimaal € 1.071.000 bedraagt heeft de hoogste bieder (BUSINGA NV) zijn bod van 1.071.000 
EUR aangehouden.  

 
 
4. POLITIEBEGROTING 

De inkomsten van deze verkoop worden opgenomen in het budget 2021, onder het 
begrotingsartikel 330/762-51 ‘Verkoop Romeo’. 

 

5. BESLUIT  
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Stemmen voor: Koen Metsu, Harry Debrabandere, Bart Seldeslachts, Sophie De Wit, Koenraad 
Volckaerts, Gerda Lambrecht, Katia Devriendt, Julien Delarbre, Cedric Guisson, Ellen Stevens, 
Bart Breugelmans, Peter Van Eyndhoven, Mia Wauters, Ronny Roofthooft, Willem Wevers, 
Georges Nagels, Luc Van Geyte, Kris Wils, Yves Hulin, Jan Van der Heyden 
Onthoudingen: Jeroen Van Laer en Joost Fillet 

Artikel 1 

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. 

Artikel 2 

De inkomsten worden opgenomen in het budget 2021, onder het begrotingsartikel 330/762-51 
‘Verkoop Romeo’. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Politieraadslid Joost Fillet geeft aan dat hij zich zal onthouden van de stemming. Voor hem is dit een 

gemiste kans om in de gemeente Kontich in te zetten op sociale woningbouw. Bij elke gelegenheid dat 

dit dossier ter sprake kwam, werd dit gesuggereerd en aanbevolen door hem, maar werd dit niet 

aanhoord en weerhouden. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat dit wel aanhoord is geweest, maar dat men hier 

niet mee akkoord kan gaan omdat men sociale woningbouw eerder een zaak vindt voor de gemeente 

Kontich. 

Burgemeester Bart Seldeslachts geeft mee dat sociale woningbouw nog steeds mogelijk is op die 

locatie. Men zal dit bekijken bij de toekomstige bouwaanvraag.  
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Politieraadslid Jeroen Van Laer antwoordt dat de politiezone een actievere rol had kunnen nemen. Hij 

wenst zich ook te onthouden van de stemming. 

Politieraadslid Kris Wils vraagt of de tweede stemronde effectief is doorgegaan.  

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat de tweede ronde is doorgegaan. Het hoogste bod 

werd er herbevestigd. Het bod uit de eerste ronde was bovendien reeds bindend. 

2.4 Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over 

de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening  

van 22.12.2021 

 

 Toelichting door de korpschef  

 Motivering 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 

Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 

dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad op 19.12.2003. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN 

cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
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Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 

onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de 

Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging 

van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit 

van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen 

en Armoedebestrijding. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 

dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd 

bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 

Gelijke Kansen. 

Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd, in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 

Gelijke Kansen. 

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening 

goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. 
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De politiezone is lid bij IGEAN dienstverlening. 

 

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de 

jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in 

de loop van het laatste trimester van elk jaar.  

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur 

opgestelde begroting voorgelegd. 

De raad van bestuur van 13.10.2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 evenals aan de begroting 2022. De 

buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed. 

 

Benoemen bestuurder - raad van bestuur  

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN dienstverlening naast een 

algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt 

dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 werden de leden van de raad van bestuur 

benoemd. 

Art. 18 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat bij ontslag van een bestuurder de 

deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe kandidaat-bestuurder voordraagt, die vanaf dat 

ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwoont en waarvan de benoeming in het kader van een 

definitieve vervanging voorgelegd wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering.   
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De gemeenteraad van Niel heeft het ontslag van de heer Bart Van der Velde aanvaard en de heer 

Steven Mattheus voorgedragen als kandidaat-bestuurder. De buitengewone algemene vergadering 

benoemt deze bestuurder, die het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigt. 

 

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde 

De raad van bestuur van 13.10.2021 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal 

te organiseren op woensdag 22.12.2021 om 19 u met volgende dagorde: 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 

2. goedkeuren van de begroting 2022 

3. benoemen van een bestuurder. 

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende 

documenten.  

 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 20.10.2021 werd de uitnodiging en de dagorde voor 

de buitengewone algemene vergadering van 22.12.2021 aan alle deelnemers bezorgd. 

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 

deelnemers. 

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 13.10.2021 

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2022. 

 
Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering 

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de politiezone voor de algemene 

vergaderingen van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.  
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Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  

 

2. Juridisch kader 

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 

• Statuten van IGEAN dienstverlening. 

 

3. Financiële gevolgen 

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen 

nvt 

 

5. Bijkomende bespreking 

 
Besluit de raad met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De raad neemt 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:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 

2. goedkeuren van de begroting 2022 
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3. goedkeuren van de benoeming van een bestuurder. 

 

Artikel 2 

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 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. 

 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: geen bijkomende opmerkingen  

2.5 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 22.12.2021 

 

 Toelichting door de korpschef  

 Motivering 

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

Algemeen 

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van 

de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & 

veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
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Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN  

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 

13.08.2007 onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN  

milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de 

Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging 

van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel 

Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 

Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 

milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd 

bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen. 

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 

goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. 

De politiezone is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
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Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de 

jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in 

de loop van het laatste trimester van elk jaar.  

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur 

opgestelde begroting voorgelegd. 

 

De raad van bestuur van 20.10.2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 evenals aan de begroting 2022. De 

buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed. 

 

Nota innovatiefonds – bepalen bijdrage 
Artikel 14 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt het principe om een innovatiefonds op 

te richten. Dit innovatiefonds moet de vereniging in staat stellen innovatieve activiteiten, taken en 

projecten voor de deelnemers te onderzoeken, voor te bereiden, uit te werken en op te starten. 

Op voorstel van de raad van bestuur vraagt de algemene vergadering aan de deelnemers een bijdrage 

in het innovatiefonds.   

Beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020, die luidt als volgt: 

Besluit de buitengewone algemene vergadering unaniem 

Enig art.: De buitengewone algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed 

om in 2021 de bijdrage in het innovatiefonds te koppelen aan de omzet en aan alle 

deelnemers een bijdrage te vragen van 0,5%. 
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Om de continuïteit van deze projecten te garanderen, wordt voorgesteld om ook in 2022 een bijdrage 

te vragen aan alle deelnemers en deze net zoals in de voorgaande jaren te koppelen aan de omzet met 

een bijdrage van 0,5%. 

Een korte nota over het innovatiefonds bevat eveneens een overzicht van de geraamde bedragen per 

bestuur. 

De buitengewone algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed. 

 

Benoemen van een lid van het adviescomité 

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en 

een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt. 

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en 

blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de 

betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende 

mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.  

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. 

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als 

vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de 

werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van 

dit comité. 

Gelet op de vervanging van de heer René Lauwers als schepen van leefmilieu in het adviescomité milieu 

voor de gemeente Aartselaar door de heer Hans Cops, en op het aanvaarden van het ontslag van de 

heer Bart Van der Velde van de gemeente Niel en de voordracht van Steven Mattheus als lid van het 

adviescomité veiligheid. 

De benoeming van beide leden wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering. 
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Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde 

De raad van bestuur van 20.10.2021 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal 

te organiseren op woensdag 22.12.2021 om 19 u met volgende dagorde: 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 

2. goedkeuren van de begroting 2022 

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage 

4. benoemen van een lid van het adviescomité. 

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende 

documenten.  

 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 20.10.2021 werd de uitnodiging en de dagorde 

voor de buitengewone algemene vergadering van 22.12.2021 aan alle deelnemers bezorgd. 

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de 

deelnemers. 

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 20.10.2021 

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2022  

4. de nota over het innovatiefonds. 

 
Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering 
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de politiezone HEKLA voor de 

algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid.  
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Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.  

 
2. Juridisch kader 

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 

• Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

 

3. Financiële gevolgen 

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 

 

4. Voorafgaande bespreking en adviezen 

nvt 

 

5. Bijkomende bespreking 

 
Besluit de raad met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

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:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 

2. goedkeuren van de begroting 2022 
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3. innovatiefonds - bepalen bijdrage 

4. benoemen van een lid van het adviescomité. 

 

Artikel 2 

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 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. 

 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:  

Korpschef Ivo Vereycken geeft mee dat de datum van de bijzondere algemene vergadering bepaald 

werd na de vorige politieraad waardoor men deze stemming niet eerder kon agenderen. IGEAN 

bevestigde dat deze latere stemming aanvaard kon worden. 

 

2.6 GOEDKEURING NIEUWE DREMPELBEDRAGEN OVERHEIDSOPDRACHTEN PZ 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. 
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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 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. 

- Het politieraadsbesluit van 22 april 2020 betreffende de goedkeuring van grensbedragen. 

- Ministerieel besluit van 11 november 2021 tot wijziging van de Europese 
bekendmakingsdrempels.  

 

2. MOTIVERING 

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. 

Onderaan dit besluit is het volledige overzicht van de vernieuwde drempelbedragen voor de 
politiezone HEKLA terug te vinden. 
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3. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

De aanpassing van de drempelbedragen voor de overheidsopdrachten die door politiezone 
HEKLA uitgevoerd worden, wordt goedgekeurd. 

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) 
 

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): 
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− Aanvaarde factuur 

− Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

• Besluit politiecollege voor gunning 
 
1.4 Opdrachten van € 30.000 tot € 215.000 
 

• Gunningsprocedure: 

− € 30.000 – € 140.000: Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

− € 140.000 – € 215.000: 
▪ Mededingingsprocedure met onderhandeling 
▪ Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking 

• Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

• Besluit politiecollege voor gunning 
 

1.5 Opdrachten vanaf € 215.000 
 

• Gunningsprocedure: Europese publicatie 

• Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

• Besluit politiecollege voor gunning 

 
 

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) 
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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 € 215.000 
 

• Gunningsprocedure: 

− € 30.000 – € 140.000: Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

− € 140.000 – € 215.000: 
▪ Mededingingsprocedure met onderhandeling 
▪ Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking 

• Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

• Besluit politiecollege voor gunning 
 

2.5 Opdrachten vanaf € 215.000 
 

• Gunningsprocedure: Europese publicatie 

• Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

• Besluit politiecollege voor gunning 
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 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Korpschef Ivo Vereycken licht toe dat de drempelbedragen aangepast moeten worden als gevolg van 

een Europese beslissing hieromtrent. Het gaat om een kleine aanpassing van € 1.000 bij punten 1.4 en 

2.4 ‘Opdrachten van € 30.000 tot € 215.000’. 

Politieraadslid Kris Wils heeft de nieuwe drempelbedragen vergeleken met de vorige en merkt op dat 

er onder ‘Buitengewone dienst’ nieuwe punten zijn toegevoegd: opdrachten van € 8.500 tot € 30.000, 

opdrachten van € 30.000 tot € 215.000 en opdrachten vanaf € 215.000. 

Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat de drempelbedragen uit dit besluit enkel bij punten 1.4 en 2.4 

met € 1.000 verhoogd zijn. Er is geen andere aanpassing gebeurd aan de vorige drempelbedragen. Hij 

zal de vorige versie overmaken aan politieraadslid Kris Wils. 

 

2.7 OVERHEIDSOPDRACHTEN: LEVERING VAN POLITIONELE BASISKLEDIJ 

GOEDKEURING RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 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. 
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- 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 : 
"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. 

- Het lastenboek O/LOG 2021/003 opgesteld door de politiezone HEKLA met als voorwerp 
“Levering van politionele basiskledij”. 

- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

- Politieraadsbesluit van 22 december 2021 betreffende goedkeuring begroting 2022 
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2. MOTIVERING 

De huidige overeenkomst van politiezone HEKLA voor de levering van politionele basiskledij moet 

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. 

3. GUNNINGSWIJZE 

In het kader van deze opdracht werd een lastenboek met het nummer O/LOG 2021/003 

opgesteld. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste op 31 januari 2022 om 15 u te bereiken. 

 

4. POLITIEBEGROTING 

De jaarlijkse uitgave voor de aankoop van politionele basiskledij wordt geraamd op € 128.000 in 

2022 (incl. BTW) en €130.000 vanaf 2023 (incl. BTW) en kan aangerekend worden op 

artikelnummer 330/124-05, aankoop individuele basisuitrusting, van de gewone dienst vanaf de 

begroting 2022 t.e.m. 2025. 

 
5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 
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De levering van politionele basiskledij wordt 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. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: geen bijkomende opmerkingen  

2.8 OVERHEIDSOPDRACHTEN: ALGEMEEN DAGELIJKSE EN PERIODIEKE SCHOONMAAK EN ONDERHOUD 

VAN HET HOOFDCOMMISSARIAAT PZ HEKLA 

GOEDKEURING RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 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: 
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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. 

- Het lastenboek O/LOG 2021/004 opgesteld door de politiezone HEKLA met als voorwerp 
“Algemeen dagelijkse en periodieke schoonmaak en onderhoud van het 
hoofdcommissariaat PZ HEKLA – voor een termijn van 12 maanden (verlengbaar) – gelegen 
te 2650 Edegem – Prins Boudewijnlaan 43a”. 

- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

- Het Politieraadsbesluit van 22 december 2021 betreffende goedkeuring begroting 2022 
 

 

2. MOTIVERING 

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. 
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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. 

3. GUNNINGSWIJZE 

In het kader van deze opdracht werd een lastenboek met het nummer O/LOG 2021/004 

opgesteld. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste op 31 januari 2022 om 15 u te bereiken. 

 
4. POLITIEBEGROTING 

De jaarlijkse uitgave voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak en onderhoud van het 

hoofdcommissariaat wordt geraamd op € 128.000 (incl. BTW) en kan aangerekend worden op 

artikelnummer 330/125-06, prestaties van derden voor de gebouwen, van de gewone dienst 

vanaf de begroting 2022 t.e.m. 2026. 

 

5.        BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

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. 
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 Overzicht bijkomende opmerkingen: geen bijkomende opmerkingen  

2.9 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN 2 VOLKSWAGEN TIGUAN 

GOEDKEURING RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 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 : 
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"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. 

- Het lastenboek O/LOG 2021/005 opgesteld door de politiezone HEKLA met als voorwerp 
“Aankoop van 2 Volkswagen Tiguan”. 

- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

- Het Politieraadsbesluit van 22 december 2021 betreffende goedkeuring begrotingswijziging 
2021 

 

2. MOTIVERING 

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. 
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3. GUNNINGSWIJZE 

 In het kader van deze opdracht werd een lastenboek met het nummer O/LOG 2021/005 

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 voorafgaande bekendmaking: 

• D’Ieteren SA, Rue du Mail 50 te 1050 Brussel 

• Auto Natie Kontich, Groeningenlei 4 te 2550 Kontich 

• Automobiel Natie Mechelen, Gentsesteenweg 115 te 2800 Mechelen 

De offertes dienen het bestuur ten laatste op dinsdag 28 december 2021 om 12 u te bereiken. 

 

4. POLITIEBEGROTING 

De uitgave voor de aankoop (inclusief ombouw) van twee voertuigen - type SUV Volkswagen 

Tiguan - wordt geraamd op € 100.000 (incl. BTW) en kan aangerekend worden op artikelnummer 

330/743-52, aankoop van auto’s en bestelwagens, van de buitengewone dienst van de begroting 

2021, na begrotingswijziging. 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 
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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. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: geen bijkomende opmerkingen  

2.10 OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN 55 LAPTOPS 

GOEDKEURING RAMING EN VASTSTELLING GUNNINGSWIJZE 

 

 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: 
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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. 

- Het lastenboek O/LOG 2021/006 opgesteld door de politiezone HEKLA met als voorwerp 
“Aankoop van 55 laptops”. 

- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van 
overheidsopdrachten. 

- Het Politieraadsbesluit van 22 december 2021 betreffende goedkeuring begrotingswijziging 
2021 

 

2. MOTIVERING 

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 collega’s. Daarom is het opportuun om de laptops uit te 

breiden met 55 stuks. 
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 Voor de laptops werd gekozen voor de minimale vereisten: 

• Merk: HP /DELL/LENOVO 

• Schermgrootte: 15” 

• CPU: Intel I5 10th generation of beter 

• RAM: 16GB 

• SSD: 512GB 

• OS: Windows 10 / Windows 10 Pro 

• Zie technische bepalingen lastenboek 

 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. 

 
3. GUNNINGSWIJZE 

 In het kader van deze opdracht werd een lastenboek met het nummer O/LOG 2021/006 

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 voorafgaande bekendmaking: 

• Lebon IT Services, Roeselarestraat 205A te 8840 Staden 

• Centralpoint, Nieuwlandlaan 111 te 3200 Aarschot 

• Bechtle NV, Knooppunt 6 te 3910 Pelt 

• Coolblue, Boomsesteenweg 670 te 2610 Wilrijk 
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• Alternate België, Oeyvaersbosch 16/18 te 2630 Aartselaar 

De offertes dienen het bestuur ten laatste op maandag 27 december 2021 om 12:00 u te 

bereiken. 

 

4. POLITIEBEGROTING 

De geraamde uitgave van € 66.500 (incl. BTW) , kan aangerekend worden op artikelnummer 

330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2021, na begrotingswijziging. 

5. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

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. 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: geen bijkomende opmerkingen  
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3 BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING  

4. VARIAPUNTEN  

4.1 Diversiteitsbeleid – communicatiebericht Warmste Week  

 Variapunt werd niet besproken.  

4.2 Variapunten ter zitting  

 Politieraadslid Kris Wils haalt het collegebesluit van 5 november 2021 aan met betrekking tot de 

aanwerving van een consulent bij de dienst Beleid-Communicatie-Kwaliteitscontrole (BCK). Het is voor 

hem niet duidelijk welke kosten hiermee gepaard gaan en wat een voorlopige tussenkomst zonder 

vaste einddatum inhoudt. 

Korpschef Ivo Vereycken haalt de aanpassing van het personeelsbehoefteplan aan waarbij de functie 

van Verkeersconsulent omgezet werd naar een consulent Communicatie. De persoon die de functie van 

Verkeersconsulent bekleedde, heeft haar verlof zonder wedde opnieuw verlengd. Omdat deze persoon 

wel kon terugkomen naar de zone werd deze functie voorzien in de begroting. Bij de dienst Beleid-

Communicatie-Kwaliteitscontrole (BCK) was er nood aan een bijkomende medewerker. De consulent 

die op contractuele basis in dienst werd genomen zal aangesteld blijven tot de Verkeersconsulent 

terugkeert naar de zone of definitief haar ontslag indient. In geval van ontslag zal de plaats opengesteld 

worden in de mobiliteit. 

 

 Politieraadslid Kris Wils peilt vervolgens naar een stand van zaken omtrent de problematiek van een 

onmiddellijke of zeer dringende tussenkomst waarbij het onduidelijk is of een woning of gebouw nog 

bewoonbaar of toegankelijk is voor personen.  

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat er twee bedrijven zijn die deze diensten op 

afroep leveren en waar wij een beroep op kunnen doen. 

 

 Politieraadslid Bart Breugelmans geeft aan dat hij gecontacteerd is geweest met een vraag over de 

Armand Segerslei in Mortsel. Men zou niet duidelijk gecommuniceerd hebben over de nieuwe regels. 

Hij vraagt waar deze burgers terecht kunnen om meer informatie te krijgen. Bij PZ Minos of het 

stadsbestuur van Mortsel? 
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Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat burgers kunnen mailen naar 

collegewijk@edegem.be. Onrechtmatige boetes kunnen retroactief rechtgezet worden. 

 Politieraadslid Jeroen Van Laer geeft mee dat hij op 10 november 2021 een vraag heeft gekregen met 

betrekking tot een situatie waarbij er enkele vrouwen die in Fort 5 aanwezig waren, aangesproken 

werden door agenten. De agenten vroegen hen om hun alcoholische dranken leeg te kappen en het 

park te verlaten. Zij hebben dit gedaan, maar waren verbaasd dat ze dit moesten doen. Ze hadden niet 

de intentie om iets verkeerd te doen en vroegen zich af hoe ze dit moesten weten. 

Het probleem lag ook niet bij de manier waarop ze aangesproken werden, maar vooral de 

communicatie over dit verbod. Dit gebeurde niet na de sluitingstijd. 

Korpschef Ivo Vereycken zal laten nakijken wat er gebeurd is op 10 november. De ploegen hebben in 

ieder geval geen boetes uitgeschreven. 

Hoofdcommissaris Reiner Smets vraagt aan politieraadslid Jeroen Van Laer om de contactgegevens van 

de betrokken persoon over te maken. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu geeft mee dat politieraadsleden niet moeten wachten tot een 

samenkomst van de politieraad om dergelijke vragen te stellen. Ze kunnen steeds contact opnemen 

met de korpsleiding. 

Politieraadslid Jeroen Van Laer wil benadrukken dat acties tegen overlast niet ter discussie staan, maar 

hierbij zou het gaan om een onschuldige samenkomst. 

 

 Julien Delarbre haalt de zoektocht naar een verwarde persoon aan waarbij er onder leiding van 

politiezone Antwerpen een helikopter werd ingezet.  Deze persoon werd teruggevonden in Mortsel. 

Hij vraagt waarom BIN-Elsdonk niet werd geactiveerd.  

Hoofdcommissaris Reiner Smets zal een navraag doen, maar heeft reeds vastgesteld dat deze 

interventie niet aan onze politiezone is gekoppeld. Politiezone Antwerpen doet de dispatch van haar 
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ploegen zelf, dus beschikt onze zone niet over die informatie tenzij politiezone Antwerpen deze 

overmaakt.  

Hij vindt het jammer dat deze kans gemist werd. Meestal communiceert de meldkamer van politiezone 

HEKLA met die van politiezone Antwerpen. Hij zal bekijken waarom dit deze keer niet gebeurd is.  

 Burgemeester-voorzitter Koen Metsu en korpschef Ivo Vereycken bedanken politieraadsleden Gerda 

Lambrechts, Peter Van Eyndhoven, Luc Van Geyte en burgemeesters Koen Volckaerts en Harry 

Debrabandere voor hun jarenlange constructieve inzet. 

 

 Volgend overleg  

 2022 
- Politieraad op woensdag 23 februari 2022 om 20u. 
- Politieraad op woensdag 27 april 2022 om 20u. 
- Politieraad op woensdag 29 juni 2022 om 20u. 
- Politieraad op woensdag 26 oktober 2022 om 20u. 
- Raadscommissie op woensdag 7 december 2022 om 20u. 
- Politieraad op woensdag 14 december 2022 om 20u. 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 Manda Krajinovic 
secretaris 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 
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