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To-do-iljst (wie - wat - tegen wanneer)

X
X

Edegem
Unt

X
X

Kontich
Aartselaar

X
X
X

Hove
PZ HEKLA
PZHEKLA

Koen Metsu, burgemeester-voorzitter
RudyVerhoeven, burgemeester
Bart Seldeslachts, burgemeester
Sophle DeWit, bui'eemeester
Bart Van Couwenberghe, burgemeester
Ivo Vereycken, korpschef
Manda Krajinovic, secretaris

x
x
x

x
x

Politieraadslid
Politieraadslid

Lenn De Qeene
Katia Devriendt
Julien Delarbre
Albert Follens
Cedric Guisson
Ellen Stevens

Politieraadslld
Politieraadslid
Politleraadslld

Jeroen Van Laer

Politieraadslid
Politleraadslid

Guido Daelemans
Mia Wauters

PolHieraadslid
Polideraadslid
PoliUeraadslid

Ronny Roofthooft
Joost Fillet
Georges Nagels

x

Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid
Politieraadslid

x

Politieraadslld

Bart De Hertogh
Yves Hulin

x

Politieraadslid

Jan Van der H

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

Aanvang- einde:

Politieraadslid
Politleraadslid
PoliUeraadslid

Bart Breugelmans

Wlllem Wevers
Annemie Janssens

Kris Wils

den

Begin om 20.00 uur - einde om

GOEDKEURING EN OPVOL ING VORIQ VERSLAG

2.

Ovenicht bijkomende onmeriuneen: eoe<'°ekeuid
BESLUITVORMING- OPENBARE ZITTING

Toelichting door burgemeester-voorzitter Koen Metsu
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l. JURIDISCHESROND-WETGEVINS

To^lo-lijst (wie - wat - tegen wanneer)

Art. 12 en 18 van de Wet van 7 december 1998 tot o

nisatie van een

ï

rde

litiedienst estructureerd o twee niveaus betreffende de samenstelling van de polWeraad
Besluit van de litieraad van 19 december 2018 tot vaststelling van het aantal leden van de
politieraad per gemeente van de meergemeentezone HEKLA
Besluit van de meenteraad van Hove van 3 'ariuari 2019 houdende de verkiezing van de
leden van de politieraad

Besluitvan de meenteraad van Ed

m van 7'anuari 2019 houdendedeverkiezingvan de

leden van de politieraad
Besluit van de emeenteraad van Kontich van 3 "anuari 2019 houdende de verkiezing van de
leden van de politieraad
Besluit van de meenteraad van Lint van 7 anuari 2019 houdende de verkiezing van de leden
van de politieraad

Besluitvan de meenteraad van Aartselaarvan 7 'anuari2019houdendedeverkiezingvan de
leden van de polltieraad
Besluit van de
politieraad.

litieraad van 13 februari 2019 houdende de installatie van de leden van de

Besluit van de meenteraad van Kontich van 21 se
de leden van de politieraad.

mber 2020 houdende de verkiezing van

2. MOTIVATIE
De politieraad van de PZ HEKLA beslaat uit 19 politieraadsleden, uitgezonderd de
burgemeesters van de deelnemende gemeenten, die van rechtswege lid zijn.
Daarnaasthebben alle gemeenten conform de wettelijk vastgelegde verdeelsleutel een aantal
politieraadsleden. Dit aantal werd vasl^esteld tijdens de laatste politieraad van afgelopen
legislatuur en is als vol be aid:
emeente Hove .
2 politieraadsleden
Gemeente Edegem
6 politieraadsleden
p^
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Besproken onderwerpen
Gemeente Kontich
Gemeente Unt
Gemeente Aartselaar

To-do-lijst (wie - wat - tegen wanneer)
5 politieraadsleden
2 politieraadsleden
4 politieraadsleden

Schepen en politieraadslid Gerda Lambrechts diende haarontslag uit de politieraad in met
ingangvan l januari 2022. In de voordrachtakte voor leden van de polltleraad werd
gemeenteraadslid Lenn DeCleene verkozen als opvolger van effectief lid schepen Gerda
Lambrechts.

Met het ontslag van Gerda Lambrechts, wordt Lenn De Qeene van rechtswege aangesteld als
effectief lid in de politieraad.
Gemeenteraadslid en polltieraadslld PeterVan Eyndhoven diende zijn ontslag uit de politieraad
in met ingang van l januari 2022. In de voordrachtakte voor leden van de poliUeraad werd
gemeenteraadslid Guldo Daelemansverkozen als opvolgervan effectief lid gemeenteraadslid
PeterVan Eyndhoven.
Met het ontslag van Peter Van Eyndhoven, wordt Guldo Daelemans van rechtswege aangesteld
als effectief lid in de politieraad.
Gemeenteraadslid en polltleraadslld LucVanGeyte diendezijn ontslag uit de pollUeraad in met
ingang van l januari 2022. In de voordrachtakte voor leden van de politieraad werd schepen
Annemie Janssens verkozen als opvolger van effectief lid gemeenteraadslid Luc Van Geyte.

Met het ontslag van LucVan Geyte, wordt Annemie Janssens van rechtswege aangesteld als
effectief lid In de politleraad.
De raadsleden dienen de eed 'Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehooizaamheid aan de
Grondwet en aan de wetten van het Belgisch Volk* afte leggen in handen van de
burgemeester-vooraitter Koen Metsu.
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3. BESLUITmet eenparigheidvan stemmen

To-do-lijst (wrie- wat- tegen

Artikel l
De politieraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de buiBemeester-vooizitter van
het volgend politieraadslid:
Lenn De Cleene
Suido Daelemans
Annemie Janssens

Artikel 2
De volgende personen zijn bijgevolg als leden van de politieraad geïnstalleerd:
a) Voor de gemeente Have
Bart Van Couwenberghe (burgemeester), Lenn De Cleene, Kada 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 (buigemeester), Guido Daelemans, Mia Wauters, Ronny Roofthooft, Joost
Fillet, Willem Wevers
d) Voor de gemeente Lint
Rudy Verhoeven (burgemeester), Geoiges Nagels, Annemie Janssens
e) Voor de gemeente Aartselaar
Sophie De Wrt (burgemeester). Kris Wils, Bart De Hertogh, Yves Hulin, JanVan der Heyden
Artikels
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Een afschrift van dit bestuit wordt verzonden aan de gemeenten Have, Kontich en Lint en aan

To-do-lijst (wie - wat - tegen wanneer)

de toezichthoudendeoverheid.

Oveiricht bUkomende opmeiUngen: Er zijn geen opmeritingen.

2.2

PERSONEEL:FUNCTIEVANCOMMISSARIS(OFFiaERENKADER)- DIENSTKWAUIEITSZORG VACANTVERKIARING
Toelichting door de korpschef
l.

JURIDISCHE GROND-WETGEVING
Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot o

nisaü'evaneen

eT

roerde

olitiedienst estructureerd o twee niveaus betreffende de verzendingvan een
overzichtslijst van de politieraadsbeslulten aan de provindegouvemeur.
De wet van 26 a ril 2002 betreffende de essentiële elementen van het statuut van de

personeelsleden van de politiediensten en diverse andere bepalingen met betrekking tot de
politiediensten.

Het Koninkli'k Besluit van 30 maart 2001 tnt regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten.
Het Koninkli'k Besluit van 05 se ember 2001 betreffende het minimaal effectief van het

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie.
Het Koninkli'k Besluit van 20 november 2001tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
De ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15bis van 24 'anuari 2002 betreffende de

toepassing van de mobil'rteitscyclus in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones.
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To-do-IIJst (wte - wat - tegen wanneer)

De ministeriële omrendbrief GP173 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie

en deopleidingvan de personeelsleden van het basiskadervan de politiediensten.
Het raadsbesluit van 27 februari 2019 aangaande de delegatiebevoegdheid van de

politieraad naar het polltlecollege voor de vacantverklaring van niet-ingevulde plaatsen op
het organogram, met uitzondering van de korpschef en de offfcieren (commissaris of niveau
A (adviseur)).

Het raadsbesluitvan 20oktober 2021 houdendegoedkeuringvan de pensoneelsformatle,
het organigram en het personeelsbehoeftenplan.
2.

MODVEMNG

Defunctie van ééncommissaris Kwallteitszoig isvoorzien In het organigram en de aanwerving
gebeurt in het kader van de optimalisatie van het personeebbehoefteplan.

De korpschefachtde aanwerwngvan ééncommissaris Kwaliteitszorg noodzakelijkom degoede
werkingvan het korps te verzekeren.

3.

BESLUITmet eenparigheid van stemmen
Artikel l
De functie van ééncommissaris Kwaliteitszorg wordt vacant verklaard. Deze vacature wordt
meegedeeld aan de Directie van het Personeel - Dienst Loopbaanbeheer van de Federale PoliUe.
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van de selecUe van de kandidaten.

Ovenlcht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen opmeriangen.
23
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To-do-lijst (wie - wat- tegen wanneer)

Toelichting door de korpschef
l.

JURIDISCHE GROND-WETGEVING
Een samenwerking tussen twee aanbestedende overheden met het openbaar belang als
oogmerk, wordt omschreven als een niet-geinstttuUonaliseerde horizontale
samenwerking. Dergelijke samenwericingvan niet onder de wetgeving
overheidsopdrachten en is louter gebaseerd op een samenweridnBsakkoord.
Omzendbrief PLP27 van 4 november 2002: intensiflëringen bevorderingvan de
interzonale samenwerking

2.

MOTIVERING EN ARSUMENTATIE
FOCUSis een applicatieplatform, ontwikkeld in samenspraak met vele polideprofèssionals, op
maat van de Geïntegreerde Politie en ondersteunt de politiemedewerker bij zijn kerntaken op
het terrein en in het politiekantoor.
Elke politiebeambte zal er een toenemend aantal nieuwetoepassingen terugvinden die
afgestemd zijn op de politiezone en/ofzijn gebruikersprofiel. FOCUS biedt in één unieke en
gebruiksvriendelijke beleving een bundeling van vele politietoepassingen. Gebnjikers vinden er
eerst en vooral een integraal aanbod aan poliUonele informatiebronnen. Het platform biedt
daarnaast alle mogelijkheden om Ihrete communiceren en Informatie te delen tijdens operaties
en dagelijks werk. FOCUSkan mobiel gebruikt worden, als een mobiele app op alle voorziene
smartphones en tablets.
PZAntwerpen is hierbij op vraag van DGR/DRI (de federale ICTregulator die eveneens de lokale
zones bedient), via federale middelen opgetreden als maakorganisatievan FOCUS@GPI.
Budgettair werd dit geregeld via een basisconvenant en een financieel protocol dat in december
2018 werd afigesloten tussen PZAntwerpen en DGR/DRI.
Een nieuwe gebruikersgroep, d,w.z. een nieuwe politiezone die voor de eerste maal een van de
ontwikkelde Soflwarecomponenten wenst te gebruiken, laat het huidigSamenwerkingsprotocol
P.7

lokale PolitiCBBneHEKIA(53491

POUnERAAD
VERSLAG
23-02-2022

Prins Boudewljnlaan 43a - 2650 EDEGEM
Tel. 0344400 00 - Fa» 03 444 00 01

Politie
HOU5M»
imneniwriie*ifc»*?w»*?

wflig

e-mall: contact
litiehekla-be
www. litidwkla-be

Besproken onderweipen

To-do-iyst (wie- wat- tegen

goedkeuren door de gemeenteraad of politieraad samen met het Basisconvenant en het
Financieel protocol.
Nieuwe Gebruikersgroepen die de ontwikkelde Softwarecomponenten willen gaan gebmiken,
stemmen in met het principe van wederajdse investering: zij dragen retroactief maximaal een
evenredig (geïndexeerd) deel bij van de investeringskost (van het gemeenschappelijk deel) op
basis van het aantal personen met toegang tot het gebruik overeenkomstig de formule bepaald

in artikel 9 - "Kredietlijn".
ledere nieuwe Gebruikersgroep vult voor de ingebruikname het deelnameformulier in en bezorgt
dit aan de Maakorganisatie.
De deelname aan de investeringskost wordt op het einde van het jaar verrekend voor elke
nieuwe Gebruikersgroep.
In de loop van 2022 zal de politiezone HEKLAgefaseerd overgaan tot ingebruikname van enkele
Apps gekoppeld aan de FOCUS applicatie. Deze aankopen werden reeds vooraan bij de opmaak
van de begroting 2022.
5.

BESLUITmet eenparigheidvan stemmen
Arükdl
De politieraad bekrachtigt het interaonaal samenwerfdngsprotocol 'rocus' met PZAntwerpen en
geeft goedkeuring om in de toekomst gebruikte 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 samenweridn^protocol PZAntwerpen van 29/06/2020,
alle drie hierbij gevoegd als bijlage.
p.8
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To-do-lijst (wie - wat- tegen

Overricht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen.
2A

OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN EEN ANONIEM POLITIEVOERTUIG VOOR DE DIENST
LOKAIERECHERCHE
GOEDKEUMN6 RAMING EN VASTSTELUNG GUNNINGSWUZE
Toelichting door de korpschef
l.

JURIDISCHE GROND-WETGEVING
Dewet van 17. unl 2013 betreffende de modvehng, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigddoor de wet van 4 december 2013 en door de wet van 16
februari 2017.

Het koninkli'k besluit van 18 a ril 2017 plaatsing overheidsopdrachten In de klassieke
sectoren.

Het koninkli'k besluit van 14 'anuari 2013 tot bepalingvan de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluitvan 7 febmari 2014,
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22juni 2017.
Artikel 43 2 tweede lid van de wet van 17 "uni 2016 inzakeoverheidso drachten
betreffende raamovereenkomsten.
Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot o

nisatie van een el

reerde

olitiedienst estructureerd o twee niveaus betreffende de verzendingvan een
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provindegouverneur.
Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot o

nisatle van een

T

reerde

litiedienst estructureerd o twee niveaus:

os
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To-do-lijst (wie - wat - tegen wanneer)

Titel V van de nieuwe gemeentewet (nu: Gemeentedecreet] isvan 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 buigemeester en schepenen, gemeente-lnstellingen diegeen
rechtspersoonlijkheid bezinen", respectievelijk moeten worden gelezen als:

"meergemeentezone, politieraad, pol.itiecollege, ' en "uitdrukkelijk aangewezenafdelingen
van de lokale politie".

-

Artikel 43 2 11'van hetGemeentedecreet van 15 uil 2005 betreffende de bepalingdat in
beginsel de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden waarbinnen een
gunningzal worden toegekend irastlegt.
Artikel 42 2 van het Gemeentedecreet van 15 "uli 2005 betreffende de bevoegdheid van
de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale.
Het olitieraadsbesluit van 22 december 2021 betreffende de drempelbedragen
overheidsopdrachten PZ HEKLA.
De raamovereenkomst 2021 R3 032 - VOLVO -

esloten door de Federale Polib'e

betreffende de aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen, geldig tx»t 30
november 2025.

2.

MOTIVERING
De dienst totale recherche van de poliUezone HEKLAheeft nood aan éénnieuwanoniem
politievoertuig. Het huidige voertuig, type Skoda Octavia met nummerplaat l-HYZ-175, heeft zijn
afschrijftermijn bereikt.
Er wordt voorgesteld om een nieuw voertuig type Volvo VSO, aan te kopen. Het nieuwe voertuig
zal uitgerast worden met alle polltletoebehoren dat een operationeel voertuig nodig heeft.
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To-do-lijst (wie - wat -

wanneer)

De raming hiervoor Is:

3.

.

32.000voor het voertuig

.

7.000 voor de ombouw

GUNNINGSWUZE
Er kan gebruikgemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2021 R3 032 - Volvo, geldig tot 30 november 2025.

4.

POimEBEGROTING
De urt^ve voor de aankoop van éénanoniem politievoertuig, type Vohfo V60, voor de dienst
lokale recherche van de politiezone HEKLAwordt geraamd op 39.000 (ind. BTW) en kan
aangerekend worden op artikelnummer 330/743-52, aankoop van auto's en bestelwagens, van
de buitengewone dienst van de begroting 2022. Dezeaankoop is begroot.

5.

BESLUITmet eenparigheidvan stemmen
Ardkdl
De aankoopvan éénanoniem politievoertuig, type Volvo V60, voor de dienst lokale recherche
van de politiezone HEKLAwordt goedgekeurd en zal gegund worden doorgebruikte 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 Vohm Car Belgium, John Kennedylaan 25, 9000 Gent, als leverancier aangewezen.
De geraamde uitgave van 39.000 (Inci. BTW) is aante rekenen op artikelnummer 330/743-52
van de buitengewone dienst van de begroting 2022. Deze aankoop is begroot.

Ovenlcht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen opmerkingen.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN EEN POUDEVOERIUIG VOOR DE DIENST OTRKEER
GOEDKEUMNG RAMING EN VASTSTEIUNG 6UNNINGSWUZE

To-do-lijst (niie - wat- tegen wanneer)

Toelichting door de korpschef
l.

JURIDISCHEGROND-WETGEVING
De wet van 17 "uni 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 koninkli'k besluit van 18 a ril 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren.

Het koninkll k besluit van 14 "anuari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij KoninMijk besluit van 7 februari 2014,
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22Juni 2017.
Artikel 43

2 tweede lid van de wet van 17 uni 2016 inzake overheidso

rachten

betreffende raamovereenkomsten.
Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot o

nisatie van een

I

rde

litiedienst estructureerd o twee niveaus betreffende de verzending van een
overzichtslijst van de poiitieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur.
Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot o
olitiedien

nisaü'evaneen

Tnte

rde

estructureerd o twee niveaus:

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gsmeentedecreet] is van toepassing op het beheer
van de goederen en inkomsten van de tokale politie, met dien verstande dat voor de
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Besproken ondeiwerpen

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 tokale politie".

Artikel 43 2 U'van het Semeentedecreet van 15'uli 2005 betreffende de bepalingdat 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 "uli 2005 betreffende de bevoegdheid van
de gemeenteraad om beroep te doen op een aankoopcentrale.
Het olitieraadsbesluit van 22 december 2021 betreffende de drempelbedragen
overheidsopdrachten PZ HEKLA.
De raamovereenkomst 2021 R3 032 - VOLVO- a

loten door de Federale Politie

betreffende de aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen, geldig tot 30
november 2025.

2.

MOTIVERIN6
De dienst verkeer van de politiezone HEKLA heeft nood aan een nieuw gestreept politievoertuig.
Er wordt voorgesteld om een nieuw voertuig type Volvo V60, voorzien van een krachtige ledsignalisatie op het dak, aan te kopen. Het nieuwe voertuig zal uKgemst worden met alle
politietoebehoren dat een operationeel voertuig nodig heeft.
De raming hiervoor Is:
.

47.000 voor het voertuig

*

38.000 voor de ombouw
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Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2021 R3 032 - Volvo, geldig tot 30 november 2025.
4.

POUTIEBEGROTING
De uitgave voor de aankoop van ééngestreept polidevoertuig, type VoboV60,voor de dienst
verkeer van de politiezone HEKLAwordt geraamd op 85.000 (ind. BTW) en kan aangerekend
worden op artikelnummer 330/743-52, aankoop van auto's en bestEhmgens, van de
buitengewone dienst van de begroting 2022.

5.

BESLUITmet eenparigheidvan stemmen
Anlkell
De aankoopvan ééngestreept politievoertuig, type Vohn»V60, voor de dienst verkeer van de
politiezone HEKLAwordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruikte 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 finna Volvo Car Belgium, John Kennedylaan 25, 9000 Gent, als leverancier aangewezen.
De geraamde uitgave van 85.000 (ind. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52
van de buitengewone dienstvan de begroting 2022.

Ovenicht bijkomende opmeridngenï
Korpschef hm Vereycken verduidelijkt dat de polltlezone boven het vooraene budget moet gaan voor
deze aankoop. Dat is te wijten aan de prijsstijging voor de ombouw van het voertuig. Om
veiligheidsredenen is het aangewezen om een signalisab'ebord te vooraien op het voertuig. Deze
verhoging werd afgestemd met bijzonder rekenplichtige Joost Talloen.
P.U
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BurgemeesteMnioratter Koen Metsu vult aan en geeft mee dat het gaatom een interne verschuiving
binnen het investeringsbudget.
PollUeraadslM Joost Fillet vraagt waarom deze prijssUjging niet is vooraien als men wel op voorhand
wist welk model aangekocht zou worden.
Korpschef Ivo Vereycken geeft aan dat de prijs voor de ombouw enorm gestegen is en de
signalisatieborden waren ook niet langer beschikbaarbinnen het raamcontract. De nieuwe modellen
werken met ledlampen, met een prijsstijging als gevolg. De marktstudie van de logistieke dienst van de
politiezone was onvolledig.
PollUeraadslld KrisWilsstelt een verdubbeling van de kostprijs vast voor dit voertuig In vergelijking
met het voertuig dat aangekocht zal worden voor de recherchedienst.
Korpschefho Vereycken anhwoordt dat hetvoertuig voor de verkeersdienst een.ander type Is met een
zwaardere motorisatie en een signalisatiepaneel.
Pol'rtieraadslld KrisWils vraagt vervolgens welke voertuigen nog aangekocht zullen worden in 2022.
Korpschef Ivo Vereycken antwoordtdat er nog een combi aangekochtzal worden voor de dienst
Zonale Permanentje en Interventie (ZPI)en een voertuig voor Wijk en Onthaal (WO). Hij geeftverder
mee dat men vanuit Volkswagen aanraadtom een benzinevoertuig of een hybridevoertuig te nemen in
plaats van een dieselvoertuig.
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VARIAPUNTEN

Toelichting door korpschef hm Vereycken
PoltUeraadslld Joost Fillet wenst de politiezone te feliciteren voor hetvernieuwend werk dat ze doen.
Hij vraagt of de politiezone werkt aan sensibilisering rond misbruik van alcohol nu er vastgesteld werd
dat hierin een stijging is sinds de versoepelingen.
Buigemeesterj voonltter Koen Metsu haalt de nationale alcoholcontrole acüe aan die

Seiretaris Manda Kra'inovic: presentatie
overmaken aan de politieraadsleden.

recent heeft

plaatsgevonden op de carpoolparking in de gemeente KonUch in samenwericing met de federale
wegpolitie van Antwerpen. Vanuit de politiezone wordt er regelmatig gecontroleerd. Sensibilisering
gebeurt bovendien wel acttef vanuit Vlaanderen- Nieuwe ideeën zijn uiteraard welkom.
Korpschef hm Vereycken geeft aan dat de politiezone meer zal sensibiliseren via de eigen kanalen.
Palltteraadslid fieoiies Nagels waagt of de cijfers uit de presentaUe per gemeente bezoigd kunnen
worden.

Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat dit mogelijk is.
Politieraadslld Bart De Hertogh peilt naar de succesratio bij BIN-activab'es.
Hoofdcommbsaris Reiner Smets anüuoordt dat dit moeilijk te meten is. Hij stelt wel vast dat er op elke
BIN-oproep een reactie komt. Vanuit de politiezone wordt de meldkamer vaak aangespoord om dit
4^

middel te gebruiken.
Overricht combitaks 2021

Toelichting door hoofdcommissaris ReinerSmet5
Polltleraadslld Jeroen Van laer vermoedt dat de profielen die de combitaks moeten betalen vaak
multlproblem gevallen zijn (alcoholproblemen, psychologische problemen,... ). Is er een opvolg'ng
voorzien voor deze personen? Verdergeeft hij aan dat er in het verleden gevoeligheden waren rond de
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leeftijd waarbij de combitaks opgelegd kon worden. Hij vraagt of hier ook een beeld van kan worden
gegeven.

Hoofdcommissaris ReinerSmets antwoordt dat ze deze informatie omwille van het beroepsgeheim
niet mogen meedelen met hulpverlenin^organisaties. De inspecteurs gaan de volgende ochtend wel
zelf in gesprek met deze persoon. De dienst Jeugd en Gezin wordt in het geval van een
multiproblematiek ingeschakeld. Er zijn een aantal reddhristen, maar in de meeste gevallen is hier geen
sprake van.
Minderjahgen worden quasi nooit opgesloten in een cel voor openbare dronkenschap. De
politiendiensten nemen contact op met de ouders die de minderjarige naar huis brengen.
PolitieraadslidJeroen Van Laer haalt de werkingaanvan de gezlnsondersteuning (GO-Team) van de
stad Mechelen en de protocollen die zijn opgemaakt met het Familyjustice Center (FJC). Door deze
protocollen kan men bepaalde informatie-uitwissellng wel tnelaten en creëert men een kaderwaarbij
de politie toch zou kunnen samenwerken met andere instanties.
Hoofdcommissaris Reiner Smets geeft aan dat de dienstJeugd en Gezin, die binnenkort aangevuld zal
worden met een maatschappelijk assistent, de sociale kaart goed kent. Vooral bij familiale problemen is
een goede samenwerking met het Ondersteuningscentrum jeugdzorg (OQ) dat ook voor een stuk
vanuit de FJCwordt gecoördineerd. Binnen de politiezone komen dergelijke problemen meer voor dan
de profielen die in het kader van openbare overlast in contact komen met de politiediensten.
PolNieraadslid Jcxst Fillet is geen fan van deze combitaks, maar heeft wel begrip voor de moeilijke
omstandigheden waarin de politie moet werken. Hij vindt dat dit niet als belasting kan gedefinieerd
worden in het reglement als het gaat om een vergoeding voor schade. Dit Istechnisch gezien een
retributie.

In de presentatie krijgt hij een andere motivering voor de invulling van dezetaks dan hetgeen in het
reglement staat. We moeten ernaar streven om een gepast middel te vinden voor de problemaüek
waar de politiediensten mee geconfronteerd worden. Bijkomend gebeurt de vaststelling en de
beoordeling door dezelfde persoon. Dit is volgens hem niet zoals het hoort.
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Hoofdcommissaris Reiner Smets antwoordt dat het inderdaad aangewezen is om een gepast middel te
zoeken voor een maatschappelijk probleem.
Het is wettelijk voorzien dat de politiediensten bepaalde diensten betalend kunnen maken. Hierbij"
ontbreekt enkel een koninklijk besluit voor de uitvoering van deze mogelijkheid. Het is aan de
wetgevende macht om hier Initiatiefin te nemen. Door het ontbreken van dit besluit moeten
politiezones naardeiBelijke creatieve oplossingen zoeken.
Wat de dubbele controle betreft, verduidelijkt hij dat flnale validatie voor het opleggen van de
combitaks door de burgemeester gebeurt. Oe burgemeester kan dus beslissen op basis van het volledig
dossier om het al dan niet toe te passen.
Burgemeester Bart Seldeslachts geeft mee dat de implementatie van de combitaks niet alleen zijn
effect heeft op diegene die de overtredingen doet door de overnachting in een poliüecel of het betalen
van de taks, maar ook op de personen die de arrestaUe moeten uitvoeren.

Politieraadslid Kris Wils begrijpt dat er een hele weg afgelegd moet worden vooraleer deze taks
opgelegd kan worden. Bijkomend worden er door de politiediensten veel kosten gemaakL
Hij steunt de toepassing van dezetaks.
4.3

4j<

Kennisgewng:goedkeurt
IWerekenlng2020
Toelichting door de korpschef
De politieraad neemt akte van de goedkeuringvan de politierekening 2020.
Aanstelling van de plaatsueivanger van de vertegenwoordiger bij IGEAN MUteu & VelUgheid
Toelichting doorsecretaris Manda Krajinow:
Secretaris Manda Kiajinuvic geeft aan dat met de komst van de nieuwe raadsleden aangewezen is om
meer tijd te voorzien voor de kandidatuurstellingen.
De nieuwe deadline voor het indienen van de kandidatuur Is8 april 2022 om 12u. Tijdens de poliUeraad
van 27 april 2022 zal hierover gestemd worden.
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Variapunten ter dtUng

PoliUeraadslid Katia Devriendt vraagt of het moelijk Is om een controle te doen van de
fietsverlichting. Ze stelt vast dat veel fietsers rondrijden zonder verlichting.
Korpschef Ivo Vereycken geeft aan dat hij dit zal bekijken met het wijkteam van Hove.
PolNleraadslId Julien Delarbre steh vast dat flebers de reglementen niet meer volgen en zichzelf zo in
gevaar brengen. Hij vraagt om ook hierrond te sensibiliseren en dit gedrag te beboeten.
Buigemeester Ban Sddeslachts vraagt dat als pollUeraadslid Julien Delarbre bepaalde verkeerspunten
in gedachten heeft, hij deze overmaakt aan de poliUediensten zodat ze hieraan de nodige aandacht
kunnen geven.
PolHieraadslid Bar* Breugdmans merkt op dat de gebruikers van speed pedelecs (vooral die
>45km/uur kunnen rijden) regelmatig zonder de richdng aan te duiden fietspaden kruisen en deze
gebruiken om files te omzeilen zonder oog te hebben voor andere fletsere. Een gevaariijk kruispunt is
dat op de Edegemsestraat en de fietsostrade. Dit is een verdiend aandachtspunt naarde toekomst toe.
Hoofdcommissaris Reiner Smets stelt het problematisch gedrag die de politieraadsleden aanhalen ook
vast. Hij benadrukt dat er vanuit de politiezone i l degelijk wordt gehandhaafd,maar dat dit een
druppel is op een hete plaat. Vanuit de zone wordt er ook gesensibiliseerd m. b.t dit onderwerp.
Op 29 april staat er een fietstocht met alle zesdejaars van de lagere scholen op de planning. Controles

van fletsverlichting worden systematisch Ingeplandafhankelijkvan het uurvan dezonsopgangen ondergang.
Nieuwe veivoersmiddelen zoals speed pedelecs en steps brengen ook problemen met zich mee.
De politiezone focust zich op handhaving en senslbllisering in samenwerking met de partners. Ze doen
dit vooral voor de zaken die mensen in gevaar brengen zoals het teleföongebmik, het dragen van een
gordel, alcohol, drugs, snelheid,...
p."
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PolWeraadslid Katia Devriendt vraagt of het mogelijk is om bij de start van het schooljaar een controle
te doen van de fletsverilchting.

To-do-lijst (wie - wat- tegen wanneer)

HooMcommissaris Reiner Smets antwoordt dat dit standaard bij de aanvangvan de herfst wordt
Ingepland.
Volgend overleg

Politieraad op woensdag 27 april 2022 om 20u.

\^

-M/

Manda Krajinovic
secretaris

enMeteu
burgemeester-voorzUer
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