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Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 23 februari 2022
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 23 februari 2022 te 2650 Edegem.

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting
1. Politieraad HEKLA 22 december 2021 – ontwerpverslag – goedkeuring;
Het verslag van de politieraad van 22 december 2021 wordt goedgekeurd.
2. Politieraad: Eedaflegging raadsleden - aanstelling;
De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de burgemeester-voorzitter van het
volgend politieraadslid:
• Lenn De Cleene
• Guido Daelemans
• Annemie Janssens
De volgende personen zijn bijgevolg als leden van de politieraad geïnstalleerd:
a) Voor de gemeente Hove
Bart Van Couwenberghe (burgemeester), Lenn De Cleene, Katia Devriendt
b) Voor de gemeente Edegem
Koen Metsu (burgemeester), Julien Delarbre, Albert Follens, Cedric Guisson, Ellen Stevens,
Jeroen Van Laer, Bart Breugelmans
c) Voor de gemeente Kontich
Bart Seldeslachts (burgemeester), Guido Daelemans, Mia Wauters, Ronny Roofthooft, Joost
Fillet, Willem Wevers
d) Voor de gemeente Lint
Rudy Verhoeven (burgemeester), Georges Nagels, Annemie Janssens
e) Voor de gemeente Aartselaar
Sophie De Wit (burgemeester), Kris Wils, Bart De Hertogh, Yves Hulin, Jan Van der Heyden
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3. Personeel: Functie van een commissaris (officierenkader) – Dienst Kwaliteitszorg Vacantverklaring;
De functie van één commissaris Kwaliteitszorg wordt vacant verklaard. Deze vacature wordt
meegedeeld aan de Directie van het Personeel – Dienst Loopbaanbeheer van de Federale Politie. De
korpschef wordt belast met de praktische organisatie van de selectie van de kandidaten.
4. Bekrachtiging interzonaal samenwerkingsprotocol “FOCUS”;
De politieraad bekrachtigt het interzonaal samenwerkingsprotocol 'FOCUS' met PZ Antwerpen en
geeft goedkeuring om in de toekomst gebruik te kunnen maken van alle aangeboden
samenwerkingsmogelijkheden alsook de aankoop van de FOCUSapps.
Er wordt goedkeuring gegeven aan:
• het convenant van 19/12/2017,
• het bijhorend financieel protocol van 8/12/2018,
• het interzonaal samenwerkingsprotocol PZ Antwerpen van 29/06/2020.
5. Overheidsopdrachten: Aankoop van een anoniem politievoertuig voor de dienst Lokale
Recherche: goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
De aankoop van één anoniem politievoertuig, type Volvo V60, voor de dienst lokale recherche van de
politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de
raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 2021 R3 032, betreffende de aankoop
en levering van politie en anonieme voertuigen, geldig tot 30 november 2025. Daarbij werd de firma
Volvo Car Belgium, John Kennedylaan 25, 9000 Gent, als leverancier aangewezen. De geraamde
uitgave van € 39.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de begroting 2022.
6. Overheidsopdrachten: Aankoop van een politievoertuig voor de dienst Verkeer: goedkeuring
raming en vaststelling gunningswijze.
De aankoop van één gestreept politievoertuig, type Volvo V60, voor de dienst verkeer van de
politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de
raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 2021 R3 032, betreffende de aankoop
en levering van politie en anonieme voertuigen, geldig tot 30 november 2025. Daarbij werd de firma
Volvo Car Belgium, John Kennedylaan 25, 9000 Gent, als leverancier aangewezen. De geraamde
uitgave van € 85.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de begroting 2022.

Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting
Geen agendapunten.

Ivo Vereycken
korpschef

Koen Metsu
burgemeester-voorzitter
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