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Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 23 juni 2021
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 juni 2021 te 2650 Edegem.

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting
1. Politieraad HEKLA 21 april 2021 – ontwerpverslag – goedkeuring;
Het verslag van de politieraad van 21 april 2021 wordt goedgekeurd.
2. Beslissing van de politiezone HEKLA voor de aanstelling van een vertegenwoordiger bij IGEAN
Milieu & Veiligheid;
Overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 34 van de statuten is de
algemene vergadering samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers.
Ook de politiezone HEKLA kan op basis hiervan een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
aanduiden, bij voorkeur voor de volledige legislatuur. Het mandaat dat aan deze vertegenwoordiger
wordt gegeven, moet voor elke algemene vergadering worden herhaald.
De politiezone HEKLA duidt Julien Delarbre met twintig stemmen voor en twee onthoudingen aan om
de politiezone HEKLA te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN Milieu &
Veiligheid tot het einde van de huidige legislatuur.
Als plaatsvervanger wordt Luc Van Geyte aangeduid met twintig stemmen voor en twee
onthoudingen.
Overeenkomstig artikel 443 van het decreet lokaal bestuur en artikel 28 van de statuten is er naast
het adviescomité “milieu” een adviescomité “veiligheid”, dat bestaat uit 1 vertegenwoordiger van
elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum 7
vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van
rechtswege deel uitmaken van dit comité. Voor zover de politiezone HEKLA gebruik maakt van de
gemeenschappelijke dienst PBW, wordt er ook een lid voor het adviescomité “veiligheid” aangeduid.
De politiezone HEKLA duidt Julien Delarbre aan als lid van het adviescomité “veiligheid” tot het einde
van de huidige legislatuur met twintig stemmen voor en twee onthoudingen.
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3. Beslissing van de politiezone HEKLA voor de aanstelling van een vertegenwoordiger bij IGEAN
Dienstverlening;
Overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 33 van de statuten is de
algemene vergadering samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers.
Ook de politiezone HEKLA kan op basis hiervan een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
aanduiden, bij voorkeur voor de volledige legislatuur.
Het mandaat dat aan deze vertegenwoordiger wordt gegeven, moet voor elke algemene
vergadering worden herhaald.
De politiezone HEKLA duidt Julien Delarbre aan om de politiezone HEKLA te vertegenwoordigen op
de algemene vergaderingen van IGEAN Dienstverlening met twintig stemmen voor en twee
onthoudingen.
Als plaatsvervanger wordt Georges Nagels aangeduid met eenentwintig stemmen voor en één
onthouding.
4. Beslissing tot openbare verkoop van grond en gebouwen op de Duffelsesteenweg 165 te Kontich goedkeuring;
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.
De inkomsten van de verkoop van deze site zijn opgenomen in de begroting van 2021, zoals beslist
door de politieraad van 16.12.2020.
De politieraad keurt de verkoop via een publieke biedprocedure met minimale verkoopprijs van €
870.000 goed van de gebouwen en grond op de kadastraal gelegen Duffelsesteenweg 165, 2e
afdeling, sectie C, nummer 176 Y 5 te Kontich.
5. Besluit overdracht delegatiebevoegdheid i.v.m. de toetreding tot de aankoopcentrale PZ GeelLaakdal-Meerhout aangaande de overheidsopdracht ‘afsluiten personenverzekering, verzekering
zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en autoverzekeringen’.
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Teneinde de aanvangsdatum van de nieuwe polissen te garanderen (1 januari 2022), wordt de
beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale PZ Geel-Laakdal-Meerhout voor de opdracht
‘afsluiten personenverzekeringen, verzekeringen zaakschade, verzekeringen aansprakelijkheid en
autoverzekeringen’ gedelegeerd aan het politiecollege. Het politiecollege zal, na de gunning van de
opdracht door de aankoopcentrale, aldus overgaan tot toetreding tot de aankoopcentrale voor deze
specifieke opdracht en zal beslissen tot sluiting van het contract met de gegunde opdrachtnemer.

Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting:
Geen agendapunten.

Ivo Vereycken
korpschef

Koen Metsu
burgemeester-voorzitter
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