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Besproken onderwerpen

1.
1.1.

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

Aanwezig:
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Edegem
Lint
Kontich
Aartselaar
Hove
PZ HEKLA
PZ HEKLA

Koen Metsu, burgemeester-voorzitter
Harry Debrabandere, burgemeester
Bart Seldeslachts, burgemeester
Sophie De Wit, burgemeester
Koenraad Volckaerts, burgemeester
Ivo Vereycken, korpschef
Manda Krajinovic, secretaris

Aanvang – einde:

Begin om 20.00 uur - einde om 21.50 uur.
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Gerda Lambrecht
Katia Devriendt
Julien Delarbre
Albert Follens
Cedric Guisson
Ellen Stevens
Jeroen Van Laer
Bart Breugelmans
Peter Van Eyndhoven
Mia Wauters
Ronny Roofthooft
Joost Fillet
Willem Wevers
Georges Nagels
Luc Van Geyte
Kris Wils
Bart De Hertogh
Yves Hulin
Jan Van der Heyden

GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG
POLITIERAADSCOMMISSIE HEKLA 9 DECEMBER 2020 EN POLITIERAAD HEKLA 16 DECEMBER 2020 ONTWERPVERSLAG
Overzicht bijkomende opmerkingen: goedgekeurd
Burgemeester Bart Seldeslachts wenst nog mee te geven dat de klacht die was toegekomen in verband
met de combitaks niet werd weerhouden. De reglementering is ondertussen goedgekeurd.
Vanuit de gemeente Kontich wil hij de politie steunen in hun inzet tegen de straffeloosheid en zijn
waardering uitten aan de collega’s van de politiezone die in deze moeilijke tijden werken.
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Besproken onderwerpen
BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
OVERHEIDSOPDRACHTEN: AANKOOP VAN 25 BODYCAMS
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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,

p.2

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

Besproken onderwerpen
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".
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- 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.
- De raamovereenkomst LPA/2017/295 afgesloten door de Politiezone Antwerpen
betreffende beveiliging en onthaalwerking – perceel Security Technologie Oplossingen met
een looptijd van 120 maanden.
- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van
overheidsopdrachten.

2.

MOTIVERING
Algemeen:
Anno 2021 leven we in een wereld waar elke vorm van politieoptreden met argusogen wordt
gevolgd. Door de razendsnelle opkomst en evolutie van de smartphone worden meer en meer –
en al dan niet heimelijk - opnames gemaakt van politie-interventies.
Veel van deze opnames – soms gemaakt zonder het medeweten van de politiemedewerkers –
verschijnen zonder toestemming op sociale media of zelfs in mainstream nieuwberichten. Als
overheidsdienst is het onmogelijk om controle te houden op de inhoud van deze berichtgeving
(met name: wat men precies wel of net niet laat zien van de interventie).
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Om een antwoord te kunnen bieden op deze maatschappelijke ontwikkeling, wil de Politiezone
HEKLA overgaan tot de aankoop van bodycams ( body worn camera’s).
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Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat het gebruik van bodycams door politie vaak een
de-escalerend effect heeft naar de personen met wie zij in contact komen. Ook leveren ze een
nuttige bijdrage aan bewijsvoering.
De bodycam is sowieso een nuttig tool geworden voor het uitvoeren van de dagdagelijkse
politietaak of bij interventies, en wordt tevens in verschillende politiezones dagelijks gebruikt.
Deze massa aan videobewijs resulteert een gigantische hoeveelheid aan ‘Big Data’.
Visie van de politiezone HEKLA:
Met de bodycam wil de Politiezone HEKLA de operationele terreinmedewerkers een tool
aanbieden die hen ondersteunt in hun reguliere werking. Het hoofddoel is niet om een
permanent controlemiddel te implementeren, uiteraard kunnen de geregistreerde opnames wel
voor dit doel gebruikt worden.
Het uitgangspunt is dat de door de bodycam geregistreerde opnames niet gebruikt worden voor
permanente controles op personeelsleden, voor evaluatiedoeleinden of om te delen op sociale
media.

(Technische) voordelen van de bodycam:




Gebruiksvriendelijke en lichte toestellen met een duurzame batterij;
Web-based software tool voor het beheer van de videobeelden;
Innovatieve functionaliteiten om beelden efficiënt vast te leggen, te delen, te streamen
en op te slaan;
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 Compatibel met de meeste Video Management Software-systemen (Genetec, Milestone,
…)
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Doelgroep:
De Politiezone HEKLA plant in een eerste fase aankoop van 25 bodycams welke verdeeld zullen
worden onder volgende operationele diensten:








Interventie: één per ploeg (24/7)
Officier van Gerechtelijke Politie
Officier van Bestuurlijke Politie
Per wijk 1 stuk
Dienst Verkeer
Dienst Lokale Recherche en dienst Jeugd en Gezin
Dienst Operationele Coördinatie en Steun

 6 stuks
 1 stuk
 1 stuk
 5 stuks
 2 stuks
 2 stuks
 8 stuks

Garantie:
Voor de toestellen geldt er een standaard garantie van 1 jaar (12 maanden). Het is ook
opportuun een extra fabrieksgarantie te voorzien van 24 maanden op de bodycams.
Voor de dockcontroller is het nodig een extra fabrieksgarantie te voorzien van 24 maanden. De
dockcontroller maakt implementatie op afstand mogelijk door middel van een cloud- of
datacenterinstantie van VideoManager, via internet of een bedrijfsintranet.
Dit apparaat maakt het bodycam-toewijzingsproces ook eenvoudiger en sneller; een RFID-lezer
zorgt dan weer voor het automatisch toewijzen van een bodycam op vertoon van een
persoonlijke badge.
Op de videomanager software wordt een garantie voorzien van 36 maanden.
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Er kan gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomst van de Politiezone Antwerpen met
het nummer LPA/2017/295, betreffende beveiliging en onthaalwerking – perceel Security
Technologie Oplossingen. Dit raamcontract heeft een looptijd van 120 maanden.
Hierbij werd de firma Securitas aangesteld.

4.

POLITIEBEGROTING

De uitgave voor de aankoop van 25 bodycams wordt geraamd op € 40.000 (incl. BTW).
Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/744-51, aankoop van machines,
exploitatiemateriaal en uitrusting, van de buitengewone dienst van de begroting 2021.

5.

BESLUIT met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De uitgave voor de aankoop van 25 bodycams wordt goedgekeurd en gegund door gebruik te
maken van de raamovereenkomst van de Politiezone Antwerpen met het nummer
LPA/2017/295, betreffende beveiliging en onthaalwerking – perceel Security Technologie
Oplossingen. Daarbij werd de firma Securitas NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-OverHeembeek, als firma aangewezen.
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Besproken onderwerpen
De geraamde uitgave van € 40.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/744-51
van de buitengewone dienst van de begroting 2021.
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Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Joost Fillet herneemt voor dit punt graag zijn opmerkingen die hij gemaakt heeft bij de
ANPR-camera’s.
2.2

OVERHEIDSOPDRACHTEN: UPGRADE HILDE-NETWERK
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.
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- 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.
- De Telecommunicatie raamovereenkomst (2018) waarbij de Vlaamse Overheid optreedt als
aankoopcentrale, percelen 1 en 2.
- Het Politieraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende de delegatiebevoegdheid van
overheidsopdrachten.

2.

MOTIVERING
Technologie staat niet stil, zo worden dagelijks nieuwe toepassingen en oplossingen
geïmplementeerd. Dit heeft uiteraard ook een impact op de netwerkverbindingen.
Vandaag merken we op dat de datalijnen naar onze wijkkantoren verzadigd zijn wat tot de
nodige frustraties lijdt bij de eindgebruikers.
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Besproken onderwerpen
Met de implementatie van e-meetings via Teams, Zoom, … wegens Covid-19 en de uitbreiding
van onze huidige oplossingen, Mobile Office, Mobiel cameratoezicht, FOCUS, … en toekomstige
projecten zoals bodycams, ANPR,… dringt een optimalisatie/vernieuwing zich aan.
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Deze uitbreidingen brengen ook uitdagingen mee zoals de netwerkveiligheid die gegarandeerd
moet zijn, ook op afstand- of thuiswerk.
De politionele verbindingen (ISLP) lopen via een Explore netwerk van Proximus. Het
administratief netwerk (internet) loopt momenteel volledig via Telenet. Alle verbindingen naar
de wijkkantoren vertrekken vanuit het Hoofdcommissariaat. Met uitzondering van de internet
verbindingen via Telenet.
Alle datalijnen worden omgezet naar Fiber (glasvezel). Dit vervangt de huidige koperdraad met
de nodige snelheidsbeperkingen. Bij Fiber kunnen we de snelheid verhogen of verlagen zonder
hiervoor nieuwe kabels te moeten trekken.
Via afgescheiden tunnels en lokale splitsing per kantoor (door middel van routers en firewalls)
sturen we ook de internetverbinding mee over deze lijnen. Hierdoor komen alle abonnementen
voor internet in de wijkkantoren te vervallen.
Naar redundantie toe nemen we eveneens de nodige maatregelen.
Daarnaast wordt de veiligheid van het netwerk op elke locatie gegarandeerd door middel van
door DRI gevalideerde firewalls en routers te implementeren.
We trekken onze netwerkveiligheid nog verder door naar onze mobiele toestellen door middel
van een Private APN.

3.

GUNNINGSWIJZE
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Er kan gebruik gemaakt worden van de Telecommunicatie raamovereenkomst (2018) waarbij de
Vlaamse Overheid optreedt als aankoopcentrale, percelen 1 en 2.
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Dit raamcontract heeft een looptijd van 120 maanden. Hierbij werd de firma Proximus
aangesteld.

4.

POLITIEBEGROTING
De uitgave voor de aankoop van de hardware voor upgrade van het HILDE-netwerk wordt
geraamd op € 43.560 (incl. BTW).
Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53, aankoop van
informaticamaterieel, van de buitengewone dienst van de begroting 2021.
De totale reccurente kost voor de abonnementskosten voor het hoofdcommissariaat in Edegem
en de wijkkantoren Hove – Kontich – Aartselaar en Lint, wordt geraamd op €38.400 per jaar (incl.
BTW).
€ 3.200/maand (incl. BTW)
Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 33001/123-11, telefoonkosten
datageleiding, van de gewone dienst van de begroting vanaf 2021.
De uitgave voor begeleiding door een consultant wordt geraamd op € 1.500 (incl. BTW).
Deze uitgave kan aangerekend worden op artikelnummer 330/123-06, prestaties van derden
binnen de administratie, van de gewone dienst van de begroting 2021.

5.

BESLUIT met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
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De uitgave voor de aankoop van de hardware voor upgrade van het HILDE-netwerk en de jaarlijks
terugkerende abonnementskosten, wordt goedgekeurd en gegund door gebruik te maken van de
raamovereenkomst van de Telecommunicatie raamovereenkomst (2018) waarbij de Vlaamse
Overheid optreedt als aankoopcentrale, percelen 1 en 2. Dit raamcontract heeft een looptijd van
120 maanden. Hierbij werd de firma Proximus aangesteld.
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De geraamde uitgave van € 43.560 (incl. BTW) voor aankoop van de hardware voor upgrade van
het HILDE-netwerk, is aan te rekenen op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst
van de begroting 2021.
De geraamde maandelijkse recurrente kost van € 3.200 (incl. BTW) voor de abonnementskosten
voor het hoofdcommissariaat in Edegem en de wijkkantoren Hove – Kontich – Aartselaar en Lint,
is aan te rekenen op artikelnummer 33001/123-11 van de gewone dienst van de begroting 2021.
De geraamde uitgave van € 1.500 (incl. BTW) voor begeleiding door een consultant, is aan te
rekenen op artikelnummer 330/123-06, van de gewone dienst van de begroting 2021.
Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.
2.3

BESLISSING VAN DE POLITIEZONE HEKLA VOOR DE TOETREDING TOT IGEAN MILIEU & VEILIGHEID EN
DE AANSTELLING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER BIJ IGEAN MILIEU & VEILIGHEID
Toelichting door de secretaris
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.
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De oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid werden op 19.12.2003 in de bijlagen
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van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
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 een statutenwijziging van IGEAN
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op
13.08.2007 onder nr. 07120368.
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd een volgende statutenwijziging van
IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Deze 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, inclusief
verlenging tot 21.06.2034 van IGEAN milieu & veiligheid 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.
p.12

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

Besproken onderwerpen

POLITIERAAD
VERSLAG
24-02-2021

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

Verlenging
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de verlenging van IGEAN milieu &
veiligheid goedgekeurd.
Los van de verlenging van de statutaire bestaansduur tot 21.06.2034 was dit een unieke opportuniteit
om de organisatie en werking van IGEAN milieu & veiligheid kritisch te bekijken en een
veranderingstraject op te starten.
Het uittekenen van een missie, visie en waarden was de eerste stap in dit traject.
Daarna werden de activiteiten van IGEAN milieu & veiligheid, nu en in de toekomst, onder de loep
genomen. Nieuwe noden en behoeften worden voortaan getoetst aan een nieuw toetsingskader.
Aangezien een veranderingstraject enkel kans op slagen heeft als ook de organisatiestructuur hierop
afgestemd wordt, werd in een volgende fase de rol van de verschillende bestuursorganen verduidelijkt.
Tenslotte werd eveneens de organisatiestructuur en daarbij horende personeelsinzet bekeken en
bijgestuurd.
Het uitgebreide dossier dat in het kader van de verlenging opgemaakt werd, had volgende inhoud:
1. Historiek – huidige werking
1.1Historiek: de oprichting van IGEAN cv
1.2Decreet intergemeentelijke samenwerking: de splitsing van IGEAN
1.3De werking van IGEAN
1.4De organisatie
1.5Communicatie
2. IGEAN op weg naar …
2.1Inleiding
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2.3IGEAN morgen: het veranderingstraject
2.4De verlenging van IGEAN
3. Missie, visie, waarden
3.1Inleiding
3.2Onze missie
3.3Onze visie
3.4Onze waarden
3.5Onze baseline
4. Activiteiten, nu en in de toekomst
4.1Inleiding
4.2Resultaten rondvraag
4.3Het toetsingskader
5. Organisatiestructuur
5.1Inleiding
5.2Bestuursorganen
5.3Personeel
6. Statutenwijziging
6.1Inleiding
6.2Juridisch kader - procedure
6.3Overzicht van de wijzigingen
7. Besluitvorming
Hieruit blijkt het belang van een intergemeentelijke samenwerking.
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Overeenkomstig artikel 396 van het decreet lokaal bestuur en artikel 6 van de statuten kan een
opdrachthoudende vereniging naast 2 of meer gemeenten bestaan uit autonome gemeentebedrijven,
OCMW’s en de publiekrechtelijke verenigingen ervan, andere samenwerkingsverbanden bepaald door
het decreet, politiezones en hulpverleningszones.
Artikel 420 van het decreet lokaal bestuur en artikel 7 van de statuten bepalen dat de toetreding
afhankelijk is van een daartoe strekkende beslissing van het bevoegde orgaan op basis van een
onderzoek, eventueel vergelijkend in de mater dat er zich verschillende beheersvormen reëel
aanbieden. Alle toetredingen worden aanvaard door de algemene vergadering.
Beheersoverdracht – onderzoek naar belang van toetreding
IGEAN milieu & veiligheid is een opdrachthoudende vereniging waarin enkel gewerkt wordt op basis
van een beheersoverdracht. Er worden geen algemene werkingskosten aangerekend.
De inhoud van deze beheersoverdracht moet bekeken worden in het licht van de statuten van IGEAN
milieu & veiligheid en meer bepaald in uitvoering van artikel 2 over de rechtsvorm en artikel 3 met de
doelstellingen van IGEAN milieu & veiligheid.
Op dit ogenblik doen de lokale besturen en OCMW’s reeds beroep op de gemeenschappelijke dienst
PBW van IGEAN. Om de continuïteit van deze dienstverlening te garanderen, is het aangewezen deze
samenwerking te bevestigen in een beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid.
Uiteraard kan in het kader van deze samenwerking nog voor andere taken en opdrachten aan IGEAN
milieu & veiligheid beheersoverdracht gedaan worden.
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voordelen heeft. In uitvoering van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur kan deze als volgt
gemotiveerd worden:
1. Milieu
1.1

Inzameling, transport, behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, mechanische behandeling, …)
en verwerking van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig
bedrijfsafval en andere huishoudelijke selectieve fracties en/of daarmee vergelijkbaar of
gelijkaardig bedrijfsafval evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren
en realiseren van nieuwe initiatieven terzake
 Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder
het VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd
 Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022, verder
UHA 2016-2022 genoemd,
 Gelet op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid voor de verwerking van het brandbaar
huishoudelijk afval in 2006 toegetreden is tot ISVAG en met 44 % van de aandelen een
belangrijke partner is binnen ISVAG,
 Overwegende dat dit lidmaatschap bij ISVAG een marktconforme prijs garandeert voor de
betrokken gemeenten,
 Overwegende dat ISVAG begin 2015 een adviescomité opgericht heeft waar IGEAN milieu &
veiligheid deel van uitmaakt en waarin de Toekomstvisie van ISVAG voorbereid wordt, zodat
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blijft,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in 2006 eveneens lid geworden is van Ibogem
voor de verwerking van die hoeveelheden gft+ en groenafval die IGEAN niet zelf in haar eigen
installaties kan verwerken,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid het groenafval van haar gemeenten verwerkt tot
compost op de vergunde groencomposteringsinstallatie gelegen op site noord te Brecht,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid het gft+ van de gemeenten verwerkt tot
Humotex en biogas in de vergistingsinstallatie gelegen op site noord te Brecht,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid voor de bouw van deze installatie een lening
heeft aangegaan, welke gewaarborgd werd door de deelnemende gemeenten,
 Overwegende dat deze lening een looptijd heeft van 20 jaar en ten einde loopt in 2021,
 Overwegende dat dit engagement minstens moet verder gezet worden wat de waarborg van
de lening betreft,
 Overwegende dat de gemeenten zich bovendien geëngageerd hebben voor de aanlevering
van gft+ aan de vergistingsinstallatie op site noord,
 Overwegende dat uit een beperkte rondvraag van de geldende tarieven voor de verwerking
van groenafval en gft+ blijkt dat de verwerkingsprijs zoals deze geldt bij IGEAN milieu &
veiligheid nog steeds marktconform en concurrentieel is,
 Overwegende dat dit o.m. te maken heeft met de wijze waarop het gft+ wordt verwerkt in de
vergistingsinstallatie en waarbij naast compost van hoogwaardige kwaliteit (Humotex) ook
biogas wordt geproduceerd, die omgezet wordt in elektriciteit (groene stroom),
 Gelet op het Samenwerkingsakkoord voor de preventie en het beheer van verpakkingsafval,
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erkend wordt als organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval, en op basis hiervan moet
instaan voor de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval,
 Overwegende dat Fost Plus voor de uitvoering van deze opdracht overeenkomsten afsluit met
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en niet met de individuele gemeenten,
 Gelet op de overeenkomst van IGEAN milieu & veiligheid met Fost Plus voor de selectieve
inzameling van verpakkingsafval, op basis waarvan IGEAN instaat voor de selectieve
inzameling en verwerking van glas, papier en karton en pmd,
 Overwegende dat de selectieve inzamelingen die in het kader van het Fost Plus project
plaatsvinden het resultaat zijn van een overheidsopdracht die op regelmatige tijdstippen
georganiseerd wordt overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook voor de inzameling van andere afvalstoffen
overheidsopdrachten organiseert,
 Overwegende dat met het organiseren van een intergemeentelijke overheidsopdracht veelal
lagere prijzen kunnen verkregen worden dan een overheidsopdracht van één individuele
gemeente,
 Overwegende dat met het toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten de markt
regelmatig verkend en vergeleken wordt wat resulteert in marktconforme tarieven,
 Gelet op de aanvaardingsplicht zoals opgenomen in het VLAREMA, op grond waarvan de
eindverkopers, de tussenhandelaars en de producenten of invoerders van afgedankte
elektrische en elektronische apparaten AEEA, een beroep doen op Recupel vzw voor de
selectieve inzameling en verwerking van deze afvalstoffen,
 Overwegende dat ook Recupel voor de uitvoering van deze opdracht samenwerkt met de
intergemeentelijke verenigingen,
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coördineert en opvolgt,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid deze taak eveneens op zich neemt voor andere
afvalstoffen die onder de aanvaardingsplicht vallen en waarvoor overeenkomsten afgesloten
worden met het aangeduide beheersorganisme dat moet instaan voor de inzameling en
verwerking van deze afvalstoffen,
 Gelet op exploitatie door IGEAN milieu & veiligheid van 24 recyclageparken voor 26
gemeenten,
 Overwegende dat bij deze gelegenheid de recyclageparken aangepast en uitgebreid werden,
 Overwegende dat in de meeste recyclageparken intussen gewerkt wordt met een uniform
systeem van diftar met weging, wat een eerlijke toepassing is van het principe “de vervuiler
betaalt”,
 Overwegende dat een uniforme exploitatie van de recyclageparken een intergemeentelijke
exploitatie mogelijk maakt, waardoor de burgers niet alleen in het recyclagepark van hun
eigen gemeente terecht kunnen, maar ook op een ander recyclagepark dat tot eenzelfde
cluster behoort,
 Overwegende dat een intergemeentelijke exploitatie van het recyclagepark de service voor de
burger vergroot, zonder dat de kostprijs voor de individuele gemeente stijgt,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook voor de inzameling en verwerking van de
verschillende afvalstoffen van het recyclagepark op regelmatige tijdstippen
overheidsopdrachten organiseert, om tot voordelige en concurrentiële tarieven te komen,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid begin 2015 gestart is met en eigen ophaaldienst
en hiervoor ophaalwagens aangekocht heeft,
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waardoor ze kunnen ingezet worden voor een inzameling met diftar,
 Overwegende dat de verschillende gemeenten de aankoop van deze ophaalwagens
onderschreven hebben en dit financieel engagement minstens in de volgende jaren moeten
honoreren,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid eveneens overheidsopdrachten organiseert voor
de aankoop van diverse recipiënten, al dan niet met subsidies van de Vlaamse overheid,
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van bepaalde
werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere
besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd,
 Overwegende dat de Vlaamse overheid er voor het indienen van een subsidiedossier de
voorkeur aan geeft dat dit niet door elke individuele gemeenten gebeurt maar gegroepeerd
wordt bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband, waardoor de administratieve
procedure slechts één maal moet doorlopen worden en er een duidelijk aanspreekpunt is
voor de dossiers,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid na het verkrijgen van de voorziene subsidies aan
de deelnemende gemeenten enkel de kostprijs aanrekent die overblijft na aftrek van de
voorziene subsidies; de eigenlijke subsidies worden door IGEAN milieu & veiligheid
opgevraagd bij de Vlaamse overheid,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid steeds een ecologisch en economisch
verantwoorde en duurzame oplossing aanbiedt aan de deelnemende gemeenten voor de
inzameling, het transport, de behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, mechanische
behandeling, …) en de verwerking van het huishoudelijk afval en het daarmee vergelijkbaar of
gelijkaardig bedrijfsafval.
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het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven terzake
 Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder
het VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd
 Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022, waarin
aandacht wordt besteed aan hergebruik en afvalpreventie,
 Gelet op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval,
 Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022, waarin
eveneens aandacht wordt besteed aan zwerfvuil,
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van bepaalde
werken, leveringen en diensten die in het Vlaams Gewest door of op initiatief van lagere
besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in het kader van de afvalpreventie
intergemeentelijke overheidsopdrachten organiseert voor de aankoop van recipiënten en
artikelen,
 Overwegende dat de Vlaamse overheid er voor het indienen van een subsidiedossier de
voorkeur aan geeft dat dit niet door elke individuele gemeenten gebeurt maar gegroepeerd
wordt bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband, waardoor de administratieve
procedure slechts één maal moet doorlopen worden en er een duidelijk aanspreekpunt is
voor de dossiers,
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de deelnemende gemeenten enkel de kostprijs aanrekent die overblijft na aftrek van de
voorziene subsidies; de eigenlijke subsidies worden door IGEAN milieu & veiligheid
opgevraagd bij de Vlaamse overheid,
 Overwegende dat wat hergebruik betreft IGEAN milieu & veiligheid ondersteuning en
begeleiding geeft aan de deelnemende gemeenten in hun relatie met de kringloopcentra,
 Overwegende dat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden door de Vlaamse
overheid als belangrijke actoren worden beschouwd bij de uitvoering van het lokale beleid
inzake afvalpreventie en hergebruik,
 Overwegende dat ook de werking van de kringloopkrachten voor het promoten van het
thuiscomposteren grotendeels op intergemeentelijk niveau wordt georganiseerd,
 Gelet op de afvalkrant die IGEAN milieu & veiligheid sinds 2002 op regelmatige tijdstippen
uitgeeft en waarin o.m. aandacht wordt gegeven aan afvalpreventie.
 Overwegende dat er ook op de website van IGEAN heel wat informatie terug te vinden is.
1.3

Voor rioolkolken en andere species evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren,
coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven terzake
 Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder
het VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd
 Overwegende dat nog enkele gemeenten op IGEAN milieu & veiligheid beroep doen voor het
reinigen van de rioolkolken en het verwerken van dit slib,
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zoals voorgeschreven door de wetgeving overheidsopdrachten,
 Overwegende dat met het organiseren van een intergemeentelijke overheidsopdracht veelal
lagere prijzen kunnen verkregen worden dan een overheidsopdracht van één individuele
gemeente,
 Overwegende dat met het toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten de markt
regelmatig verkend en vergeleken wordt wat resulteert in marktconforme tarieven.
1.4

Voor juridische en technische ondersteuning inzake milieu en handhaving evenals de daarbij
horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven
terzake
 Overwegende dat er inzake milieu en natuur een veelheid aan wet- en regelgeving bestaat
waarin de lokale besturen allerlei taken krijgen die alsmaar verder uitgebreid worden,
 Overwegende dat al deze taken en de complexiteit ervan vaak de mogelijkheden van de
lokale besturen overstijgen,
 Overwegende dat de lokale besturen dan ook nood hebben aan technische en juridische
bijstand,
 Overwegende dat de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN milieu & veiligheid
tegemoet komt aan deze nood en de vereiste technische en juridische ondersteuning aan de
lokale besturen biedt,
 Overwegende dat de intergemeentelijke milieudienst opgericht werd in 1991 en inmiddels
ook hierdoor over de nodige kennis en ervaring beschikt om de lokale besturen technisch en
juridisch te ondersteunen,
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milieu & veiligheid garant kan staan voor heel wat kennis en ervaring waardoor er op
verschillende domeinen ondersteuning kan gegeven worden aan de lokale besturen,
 Overwegende dat het hierbij niet enkel gaat om de milieu- en duurzaamheidsambtenaren,
maar ook om andere ambtenaren evenals om de secretarissen, de burgemeesters, de
voorzitters, de schepenen van leefmilieu en andere schepenen die op geregelde tijdstippen
geïnformeerd worden over de stand van zaken van de verschillende lopende dossiers
evenals over verschillende actuele onderwerpen,
 Overwegende dat er ook op het vlak van handhaving heel wat taken aan de lokale besturen
toevertrouwd worden,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook hiervoor een intergemeentelijke werking
opgestart heeft op basis waarvan een intergemeentelijk toezichthouder kan ter beschikking
gesteld worden;
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties aangesteld is als sanctionerend ambtenaar,
 Overwegende dat de sanctionerend ambtenaar dossiers behandelt die enerzijds betrekking
hebben op overtredingen inzake openbare overlast en anderzijds op overtredingen op
stilstaan en parkeren en op overtredingen op parkeren met beperkte duurtijd,
 Overwegende dat de behandeling van dergelijke dossiers bij voorkeur intergemeentelijk
gebeurt, om een zo groot mogelijke uniforme behandeling van dezelfde soort overtredingen
te garanderen,
 Overwegende dat een intergemeentelijke werking het draagvlak vergroot,
 Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid recent ook een aanbod gedaan heeft voor de
ondersteuning van het lokale energie- en klimaatbeleid,
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ondersteuning aanbiedt en anderzijds ook concrete acties uitwerkt waarop de lokale
besturen beroep kunnen doen als zij dat wensen
2. Veiligheid
 Overwegende dat op basis van de wet op het welzijn van de werknemers op het werk elke
werkgever de verplichting heeft om de arbeidsveiligheid bij het personeel te verzekeren,
 Overwegende dat het economisch en praktisch niet haalbaar is om deze opdracht in elke
lokaal bestuur te gaan organiseren,
 Overwegende dat dit een bij uitstek intergemeentelijke opdracht is, waarbij beroep kan
gedaan worden op gespecialiseerd personeel,
 Overwegende dat dit bevestigd wordt in het Koninklijk Besluit waarmee aan de betrokken
besturen de toelating wordt gegeven deze opdracht intergemeentelijk te gaan uitoefenen
via IGEAN, en dit voor onbepaalde duur,
 Overwegende dat er in tussentijd nog nieuwe wetgeving in werking is getreden, welke
eveneens diverse opdrachten geeft aan de lokale besturen inzake veiligheid,
 Overwegende dat het hierbij o.m. gaat om de veiligheid van speelterreinen en
speeltoestellen,
 Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan worden op de gemeenschappelijke
dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid, die beschikken over voldoende gekwalificeerd
personeel,
 Overwegende dat de wetgeving inzake bouwplaatscoördinatie voor tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen eveneens bijkomende verplichtingen oplegt,
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aan de gestelde eisen,
 Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan worden op de gemeenschappelijke
dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid,
 Overwegende dat ook de wetgeving inzake de preventie en bescherming tegen geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk bijkomende verplichtingen oplegt
aan de lokale besturen,
 Overwegende dat ook voor deze opdracht gespecialiseerd personeel vereist is dat voldoet
aan de gestelde eisen,
 Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan worden op de gemeenschappelijke
dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid,
 Overwegende dat ook allerlei andere taken inzake (arbeids-)veiligheid die in de toekomst
zouden voortvloeien uit wettelijke en decretale bepalingen, door de gemeenschappelijke
dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid kunnen waargenomen worden,
Uit al het voorgaande blijkt dat een intergemeentelijke samenwerking met een opdrachthoudende
vereniging zowel beleidsmatig, operationeel als economisch belangrijke voordelen biedt ten opzichte
van andere samenwerkingsverbanden en beheersvormen,
Het schaalniveau van de intergemeentelijke vereniging laat evenwel toe om efficiënt en
kostendelend te werken, zonder dat de afstand tot de burger te groot wordt,
In het kader van een intergemeentelijke samenwerking is het bovendien mogelijk de nodige
expertise en know how op te bouwen om de aan de vereniging toevertrouwde opdrachten
kwaliteitsvol uit te voeren,
Deze expertise situeert zich niet alleen op het technisch, juridisch of beleidsmatig vlak, maar ook wat
de communicatie, informatie en sensibilisatie betreft,
p.26

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

Besproken onderwerpen
Een intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd en gecontroleerd door de vertegenwoordigers van

POLITIERAAD
VERSLAG
24-02-2021

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

de betrokken besturen, welke op hun beurt democratisch verkozen zijn,
Om de continuïteit van deze dienstverlening te garanderen, is het aangewezen deze samenwerking te
bevestigen in een beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid. Uiteraard kan deze samenwerking
eveneens uitgebreid worden naar andere taken en opdrachten van IGEAN milieu & veiligheid.

Vertegenwoordiging
1. Raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 435 van het decreet lokaal bestuur en artikel 16 van de statuten wordt de
vereniging bestuurd door een raad van bestuur waarin iedere gemeente-deelnemer vertegenwoordigd
is door één bestuurder. Aan de niet-gemeentelijke deelnemers worden er geen mandaten toegekend.
De politiezone HEKLA heeft dus geen afgevaardigde in de raad van bestuur.
2. Algemene vergadering
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 aanduiden, bij voorkeur voor
de volledige legislatuur.
Het mandaat dat aan deze vertegenwoordiger wordt gegeven, moet voor elke algemene vergadering
worden herhaald.
3. adviescomités
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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.
Verdere besluitvorming
Nadat het daartoe bevoegde orgaan van de politiezone HEKLA beslist heeft om toe te treden tot IGEAN
milieu & veiligheid, zal deze toetreding voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering
van IGEAN milieu & veiligheid. Alle toetredingen worden immers aanvaard door de algemene
vergadering.
Samen met deze toetreding wordt eveneens beheersoverdracht gedaan aan IGEAN milieu & veiligheid
voor welbepaalde taken en opdrachten.
2. Juridisch kader
 decreet lokaal bestuur van 22.12.2017
 de statuten van IGEAN milieu & veiligheid.
3. Financiële gevolgen
De bedragen die moeten volstort worden voor de toetreding van de politiezone HEKLA worden
bepaald door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke
aandelen die aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt het bedrag dat moet gestort worden.
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deelnemers dan de gemeenten, zullen aan de politiezone HEKLA 5 aandelen worden uitgereikt, elk met
een waarde van 12,50 euro of een totaal te volstorten bedrag van 62,50 euro.
4. Bespreking
Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De politiezone HEKLA neemt kennis van resultaat van het onderzoek naar het belang om toe te treden
tot IGEAN milieu & veiligheid, rekening houdend met de taken en opdrachten van IGEAN milieu &
veiligheid.
Artikel 2
De politiezone HEKLA wenst toe te treden tot IGEAN milieu & veiligheid en vraagt deze beslissing voor
te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid.
Artikel 3
De politiezone HEKLA bevestigt de samenwerking met IGEAN milieu & veiligheid in een
beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid zoals vermeld in bijlage bij dit besluit.
Deze bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 4
De gecoördineerde statuten van IGEAN milieu & veiligheid worden goedgekeurd.
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Artikel 5
De politiezone HEKLA zal bij de toetreding een kapitaal van 62,50 euro volstorten, waarvoor ze 5
aandelen krijgt met elk een waarde van 12,50 euro.
Artikel 6
De politiezone HEKLA duidt XXX 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 XXX aangeduid.
Artikel 7
De politiezone HEKLA duidt XXX aan als lid van het adviescomité “veiligheid” tot het einde van de
huidige legislatuur.
Artikel 8
Twee uittreksels van onderhavige beslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.
Overzicht bijkomende opmerkingen:
Politieraadslid Kris Wils merkt op dat er bij het puntje rond de vertegenwoordiging geen vermelding
staat van een plaatsvervanger, terwijl dit in het besluit wel is opgenomen.
Secretaris Manda Krajinovic bevestigt dat het effectief de bedoeling is om een plaatsvervanger aan te
stellen. Ze zal over de aanstelling van een vertegenwoordiger bijkomende informatie bezorgen aan de
politieraadsleden. Tijdens de volgende politieraad zal er gestemd worden over de aanstelling van de
vertegenwoordiger.
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Toelichting door de secretaris
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.
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.
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verlenging tot 21.06.2034 van IGEAN dienstverlening 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 algemene vergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening
goedgekeurd.
Verlenging
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de verlenging van IGEAN
dienstverlening goedgekeurd.
Los van de verlenging van de statutaire bestaansduur tot 21.06.2034 was dit een unieke opportuniteit
om de organisatie en werking van IGEAN dienstverlening kritisch te bekijken en een veranderingstraject
op te starten.
Het uittekenen van een missie, visie en waarden was de eerste stap in dit traject.
Daarna werden de activiteiten van IGEAN dienstverlening, nu en in de toekomst, onder de loep
genomen. Nieuwe noden en behoeften worden voortaan getoetst aan een nieuw toetsingskader.
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afgestemd wordt, werd in een volgende fase de rol van de verschillende bestuursorganen verduidelijkt.
Tenslotte werd eveneens de organisatiestructuur en daarbij horende personeelsinzet bekeken en
bijgestuurd.
Het uitgebreide dossier dat in het kader van de verlenging opgemaakt werd, had volgende inhoud:
8. Historiek – huidige werking
8.1Historiek: de oprichting van IGEAN cv
8.2Decreet intergemeentelijke samenwerking: de splitsing van IGEAN
8.3De werking van IGEAN
8.4De organisatie
8.5Communicatie
9. IGEAN op weg naar …
9.1Inleiding
9.2IGEAN nu: feiten en vaststellingen
9.3IGEAN morgen: het veranderingstraject
9.4De verlenging van IGEAN
10.Missie, visie, waarden
10.1 Inleiding
10.2 Onze missie
10.3 Onze visie
10.4 Onze waarden
10.5 Onze baseline
11.Activiteiten, nu en in de toekomst
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11.2 Resultaten rondvraag
11.3 Het toetsingskader
12.Organisatiestructuur
12.1 Inleiding
12.2 Bestuursorganen
5.3Personeel
13.Statutenwijziging
13.1 Inleiding
13.2 Juridisch kader - procedure
13.3 Overzicht van de wijzigingen
14.Besluitvorming
Hieruit blijkt het belang van een intergemeentelijke samenwerking.
Toetreding
Overeenkomstig artikel 396 van het decreet lokaal bestuur en artikel 6 van de statuten kan een
dienstverlenende vereniging naast 2 of meer gemeenten uitsluitend bestaan uit autonome
gemeentebedrijven, OCMW’s en de publiekrechtelijke verenigingen ervan, andere samenwerkingsverbanden bepaald door het decreet, politiezones en hulpverleningszones.
Artikel 420 van het decreet lokaal bestuur en artikel 7 van de statuten bepalen dat de toetreding
afhankelijk is van een daartoe strekkende beslissing van het bevoegde orgaan op basis van een
onderzoek, eventueel vergelijkend in de mater dat er zich verschillende beheersvormen reëel
aanbieden. Alle toetredingen worden aanvaard door de algemene vergadering.
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IGEAN dienstverlening is een dienstverlenende vereniging die geen algemene werkingskosten
aanrekent. De deelnemers kiezen autonoom of zij voor de taken en opdrachten die aangeboden
worden overeenkomstig de statutair bepaalde doelstellingen beroep doen op IGEAN dienstverlening.
Enkel voor die taken en opdrachten waarvoor effectief beslist wordt om tot samenwerking over te
gaan, worden de kosten aangerekend aan het betrokken bestuur volgens de gemaakte afspraken.
Het spreekt evenwel voor zich dat een intergemeentelijke werking met IGEAN dienstverlening
voordelen heeft.
Rekening houdend met de doelstellingen van IGEAN dienstverlening kan een eventuele samenwerking
in als volgt gemotiveerd worden:
1. Een doelmatig grondbeleid, door het verwerven, bouwrijp maken, en het ter beschikking stellen
van onroerende goederen.
 Overwegende dat elk aangesloten bestuur beroep kan doen op de expertise die IGEAN
opgebouwd heeft om zowel verkavelingen, woonprojecten als dorpskernvernieuwing te
organiseren en realiseren.
 Overwegende dat IGEAN hierbij optreedt als regisseur en het volledige traject, vanaf de
onderhandelingen voor de verwerving, over het bouwrijp maken, tot de verkoop van de
terreinen opvolgt en coördineert.
 Overwegende dat IGEAN hierbij een ruime ervaring heeft opgedaan bij technische deelaspecten
van de projectrealisatie zoals bodemsanering, archeologisch onderzoek en subsidiëring.
 Overwegende dat bij elk project gewerkt wordt in een overlegmodel, waarbij IGEAN samen met
het opdrachtgevend bestuur in elke fase van het project bepaalt welke stappen moeten
genomen worden.
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financiering van het project ten laste te nemen en de verkoopprijzen af te stemmen op de
kosten die bij de realisatie gemaakt zijn, zodat het project zelfbedruipend wordt.
 Overwegende dat IGEAN voor elk project van grondbeleid een lening aangaat, die door de
(gemeente)raad wordt gewaarborgd.
 Overwegende dat IGEAN steeds kostenefficiëntie nastreeft en bij de realisatie van projecten de
wetgeving overheidsopdrachten naleeft voor die deeltaken, zoals de aanleg van infrastructuur,
waarbij beroep wordt gedaan op derden en marktconforme voorwaarden gelden.
 Overwegende dat IGEAN, door haar multidisciplinaire werking, complexe projecten tot een goed
einde kan brengen en op deze wijze een meerwaarde betekent voor het opdrachtgevend
bestuur.
2. Een huisvestingspolitiek door het verwerven, gezond maken, ontwerpen en bouwen van
woningen en woonwijken in functie van de behoeften.
 Overwegende dat de gemeente de regisseur is van het lokale woonbeleid.
 Overwegende dat het aangewezen is om intergemeentelijk samen te werken om de
verplichtingen die o.m. voortvloeien uit het decreet grond- en pandenbeleid te kunnen
nakomen.
 Overwegende dat IGEAN via interlokale verenigingen, die door de Vlaamse Overheid worden
erkend en gesubsidieerd, haar expertise ter beschikking stelt en samen met de deelnemende
besturen een coherent beleid uitbouwt, met aandacht voor o.m. woningkwaliteit en informatie
aan de bevolking via het wooninfopunt.
 Overwegende dat IGEAN op verzoek van elk aangesloten bestuur kan overgaan tot de aankoop
van verwaarloosde of leegstaande panden, waarbij eenzelfde werkwijze wordt gevolgd zoals bij
p.36

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

Besproken onderwerpen
het grondbeleid vermeld onder punt 1.

POLITIERAAD
VERSLAG
24-02-2021

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

3. De realisatie, exploitatie en uitbreiding van terreinen en zones voor nijverheids-, handels- en
ambachtsbedrijven en land- en tuinbouwbedrijven door het verwerven, bouwrijp maken,
uitrusten en ter beschikking stellen van onroerende goederen.
 Overwegende dat IGEAN op het vlak van bedrijventerreinen de voorbije jaren uitdrukkelijk heeft
ingezet op duurzaam ruimtegebruik en CO2-neutraliteit op de bedrijventerreinen die werden
gerealiseerd in opdracht van de betrokken lokale besturen.
 Overwegende dat ook aandacht wordt besteed aan het duurzame beheer van de
bedrijventerreinen door samen met het bestuur en de ondernemers een
bedrijventerreinmanagement te organiseren.
4. De bevordering van de duurzame ontwikkeling aan de hand van projecten in het kader van het
voeren van een ecologisch beleid.
 Overwegende dat IGEAN sinds 2013 erkend is om energieleningen te verstrekken aan
particulieren voor energiebesparende investeringen in hun woning.

 Overwegende dat 29 gemeenten in het werkingsgebied van IGEAN toegetreden zijn tot de IGEAN
energielening.
 Gelet op de omvorming en uitbreiding van het Energiehuis tot een EnergieK huis met EnergieKe
loketten en de ondersteuning van de lokale besturen in het kader van het
Burgemeestersconvenant.
 Overwegende dat hierdoor sterk wordt ingezet op renovatie en er een belangrijke bijdrage
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5. De ruimtelijke ordening, waaronder verkeer en mobiliteit, door studie van alle daarbij betrokken
problemen, in het bijzonder door het opmaken van gemeentelijke-, gewest- en sectorplannen van
ruimtelijke ordening, in samenwerking met de bestaande wettelijke organismen voor stedenbouw
en ruimtelijke ordening, en door de uitvoering ervan. Aan de gemeenten, leden van de vereniging,
geeft zij advies en verleent zij hulp over al de technische problemen, die verband houden met de
ruimtelijke ordening, de aanleg en uitrusting van het gemeentelijke grondgebied.
 Overwegende dat de aangesloten besturen o.m. beroep kunnen doen op IGEAN voor de opmaak
van RUP’s, mobiliteitsstudies en de herziening van de gemeentelijke ruimtelijke
structuurplannen.
 Overwegende dat IGEAN bij de uitvoering van deze opdrachten steeds tegen kostprijs werkt en
daarom steeds marktconforme tarieven aanrekent.
 Overwegende dat IGEAN door haar ruime kennis van de regio en de individuele lokale besturen,
een meerwaarde biedt aan de besturen bij de uitvoering van deze studies.
 Overwegende dat IGEAN actief deelneemt aan het Atrium-project of andere overlegstructuren
waarbij de gemeentelijke (stedenbouwkundige) ambtenaren worden geïnformeerd over de
actuele thema’s op het vlak van de ruimtelijke ordening.
 Overwegende dat IGEAN zich voorbereid heeft op de invoering van de omgevingsvergunning en
de lokale besturen hierbij actief zal ondersteunen, o.m. voor de handhaving.
6. De bevordering van de gezondheid, hygiëne en het sociaal welzijn.
 Overwegende dat voor de uitwerking van deze doelstelling kan verwezen worden naar wat
hoger vermeld is onder punten 2 en 4.
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7. Het verstrekken van diensten ter ondersteuning en begeleiding van de gemeentelijke
dienstverlening.
 Overwegende dat de aangesloten besturen o.m. beroep kunnen doen op IGEAN voor de opmaak
van schattingsverslagen, het voeren van de onderhandelingen en het opmaken van de akten bij
de verwerving van onroerende goederen.
 Overwegende dat de opgebouwde expertise en ervaring een meerwaarde betekent voor alle
besturen die op deze dienst beroep doen.
 Overwegende dat IGEAN ook hier enkel de werkelijke prestaties aanrekent aan de lokale
besturen en bijgevolg marktconform werkt.
 Overwegende dat IGEAN al meer dan 20 jaar een intergemeentelijke toets organiseert voor alle
leerjaren in de gemeentelijke basisscholen, waar een ruime deelname bestaat, ook door de
scholen van de stad Antwerpen, tegen een minimale kostprijs per deelnemende leerling.
 Overwegende dat de resultaten van de toets in een rapport worden gegoten waarbij de
deelnemende scholen hun resultaten kunnen vergelijken met andere scholen met hetzelfde
profiel en op deze wijze remediërend kunnen optreden waar nodig.
 Overwegende dat IGEAN een zwembad exploiteert in Pulderbos, dat voornamelijk gebruikt
wordt voor het schoolzwemmen in de gemeenten Zoersel en Zandhoven.
 Overwegende dat deze exploitatie gebeurt op basis van een kostendelend principe.
Uit al het voorgaande blijkt dat een intergemeentelijke samenwerking met een dienstverlenende
vereniging zowel beleidsmatig, operationeel als economisch belangrijke voordelen biedt ten opzichte
van andere samenwerkingsverbanden en beheersvormen,
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Het schaalniveau van de intergemeentelijke vereniging laat toe om efficiënt en kostendelend te
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werken, zonder dat de afstand tot de burger te groot wordt,
In het kader van een intergemeentelijke samenwerking is het bovendien mogelijk de nodige
expertise en know how op te bouwen om de aan de vereniging toevertrouwde opdrachten
kwaliteitsvol uit te voeren,
Deze expertise situeert zich niet alleen op het technisch, juridisch of beleidsmatig vlak, maar ook wat
de communicatie, informatie en sensibilisatie betreft,
Een intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd en gecontroleerd door de vertegenwoordigers van
de betrokken besturen, welke op hun beurt democratisch verkozen zijn.
Vertegenwoordiging
4. Raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 435 van het decreet lokaal bestuur en artikel 15 van de statuten wordt de
vereniging bestuurd door een raad van bestuur waarvan het aantal leden vanaf 1 januari 2019
15 bedraagt, onverminderd de decretale overgangsbepalingen. Alleen natuurlijke personen kunnen lid
zijn van de raad van bestuur. Iedere bestuurder met stemrecht heeft één stem.
Aan de niet-gemeentelijke deelnemers worden er geen mandaten toegekend.
De politiezone HEKLA heeft dus geen afgevaardigde in de raad van bestuur.
5. Algemene vergadering
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.
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worden herhaald.
Verdere besluitvorming
Nadat het daartoe bevoegde orgaan van de politiezone HEKLA beslist heeft om toe te treden tot IGEAN
dienstverlening, zal deze toetreding voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering
van IGEAN dienstverlening. Alle toetredingen worden immers aanvaard door de algemene vergadering.
2. Juridisch kader
 decreet lokaal bestuur van 22.12.2017
 de statuten van IGEAN dienstverlening.
3. Financiële gevolgen
De bedragen die moeten volstort worden voor de toetreding van de politiezone HEKLA worden bepaald
door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke
aandelen die aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt het bedrag dat moet gestort worden.
Naar analogie met het aantal aandelen en de bedragen die geplaatst werden door de andere
deelnemers dan de gemeenten, zullen aan de politiezone HEKLA 5 aandelen worden uitgereikt, elk met
een waarde van 12,50 euro of een totaal te volstorten bedrag van 62,50 euro.
4. Bespreking
Besluit met eenparigheid van stemmen
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De politiezone HEKLA neemt kennis van resultaat van het onderzoek naar het belang om toe te treden
tot IGEAN dienstverlening, rekening houdend met de taken en opdrachten van IGEAN dienstverlening.
Artikel 2
De politiezone HEKLA wenst toe te treden tot IGEAN dienstverlening en vraagt deze beslissing voor te
leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering van IGEAN dienstverlening.

Artikel 3
De gecoördineerde statuten van IGEAN dienstverlening worden goedgekeurd.
Artikel 4
De politiezone HEKLA zal bij de toetreding een kapitaal van 62,50 euro volstorten, waarvoor ze
5 aandelen krijgt met elk een waarde van 12,50 euro.
Artikel 5
De politiezone HEKLA duidt XXX aan om de politiezone HEKLA te vertegenwoordigen op de algemene
vergaderingen van IGEAN dienstverlening.
Als plaatsvervanger wordt XXX aangeduid.
Artikel 6
Twee uittreksels van onderhavige beslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.
Overzicht bijkomende opmerkingen: Er zijn geen bijkomende opmerkingen.
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Besproken onderwerpen
BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
VARIAPUNTEN
Jaarverslag 2020
Toelichting door inspecteur Elien Van Hoye
Korpschef Ivo Vereycken geeft aanvullend aan de presentatie van inspecteur Elien Van Hoye een
toelichting over de vier dodelijke ongevallen die in 2020 gebeurd zijn.
Hij wil de raadsleden ook meegeven dat de politiezone een filmpje heeft gemaakt over
diefstalpreventieadvies. Zij kunnen deze terugvinden op de website van de zone en de verschillende
gemeentebesturen. De aanleiding voor het maken van dit filmpje is de coronacrisis. Het was namelijk
niet langer mogelijk om de woningen van burgers te betreden om zo gericht advies te geven. Na de
crisis zullen er, zoals eerder aangekondigd, vrijwilligers ingezet worden om diefstalpreventieadvies te
geven. Hetzelfde filmpje zal eveneens op de website van de politiezones MINOS en RUPEL geplaatst
worden.
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Secretaris Manda Krajinovic: presentatie en
jaarverslag 2020 bezorgen aan
politieraadsleden

Politieraadslid Georges Nagels haalt het werken op afspraak aan. Hij vraagt of er een opsplitsing
bestaat met de locaties waar de afspraken doorgaan.
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat er in de toekomst de optie zal zijn om in het wijkkantoor op
afspraak te komen. Voor het wijkkantoor van Lint bijvoorbeeld zullen er tijdsloten voorzien worden van
in totaal 20,5 uur per week. Momenteel is het als veiligheidsmaatregel mogelijk gemaakt om enkel in
het hoofdcommissariaat op afspraak te komen. Bovendien is het werken op afspraak omwille van de
coronacrisis ook vervroegd ingevoerd.
Tijdens de crisis heeft het wijkteam van Lint gemiddeld 17u per week bijstand geleverd aan het onthaal
van het hoofdcommissariaat. Het gevolg hiervan is dat ze meer capaciteit hebben gehad om
wijkwerking te doen en zichtbaar aanwezig te zijn in het straatbeeld van de gemeente Lint. Een deel
van deze vrijgekomen capaciteit werd besteed aan het leveren van diensten voor de coronaploegen.
Na enkele maanden sinds de start van de crisis verminderden het aantal coronagerelateerde
oproepen. Daarom werd er meegegeven aan het wijkteam van Lint om zichtbaar aanwezig te zijn in de
eigen gemeente of andere HEKLA-gemeenten of aan wijkwerking doen. Indien er een melding gebeurt
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van een corona-inbreuk moeten zij wel onmiddellijk ter plaatste kunnen gaan. Het wijkteam van Lint
heeft op deze wijze 30 uur per week capaciteit geleverd.
De wijkteams moeten in de toekomst weliswaar a rato van de grootte van de teams tijdens het
weekend bijstand blijven leveren aan het onthaal van het hoofdcommissariaat.
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Politieraadslid Georges Nagels vraagt vervolgens wat er voorzien is voor burgers die zich moeilijk
kunnen verplaatsen.
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat zij contact kunnen opnemen met het wijkteam. Het wijkteam
zal bij deze burgers ter plaatse gaan. Dit zal ook nog verduidelijkt worden aan de verschillende
wijkteams.
Politieraadslid Luc Van Geyte heeft dezelfde vraag waardoor deze vervalt.
Politieraadslid Kris Wils haalt de controle op alcohol en drugs aan. Hij vraag of deze cijfers opgesplitst
kunnen worden per gemeente.
Inspecteur Elien Van Hoye antwoordt dat deze cijfers aangereikt kunnen worden maar deze lopen
gelijkmatig over de zone, met iets betere cijfers in de gemeente Hove.
4.2

4.3

4.4

Cijfers BOB Campagne 2020-2021
Toelichting door hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe
Er zijn geen bijkomende vragen.
Beheer van gevonden voorwerpen
Toelichting door commissaris Kathleen Beirinckx
Politieraadslid Jan Van der Heyden vraagt wat Pacos is.
Commissaris Kathleen Beirinckx antwoordt dat dit een computerprogramma betreft waarin alle
goederen, die werden gevonden of inbeslaggenomen, worden geregistreerd. Het staat voor Pièces à
conviction – overtuigingsstukken.
ANPR- luik politie + toelichting implementatie GAS5
Toelichting door hoofdcommissaris Reiner Smets

Secretaris Manda Krajinovic: presentatie
bezorgen aan politieraadsleden

Secretaris Manda Krajinovic: presentatie
bezorgen aan politieraadsleden
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Politieraadslid Kris Wils vraagt of het voorstel van de politie gedekt kan worden door de € 500.000 die
voorzien is in de begroting van 2021.
Hoofdcommissaris Reiner Smets antwoordt dat dit de maximalistische prijs is die gebaseerd werd op
een offerte die de politiezone van Proximus heeft ontvangen. Zij hebben momenteel een federale
raamovereenkomst. Het offertebedrag bedraagt € 438.000, hierbij is de installatiekost, de aansluiting
met Fluvius en de abonnementskost niet inbegrepen. Men zou met het voorziene bedrag echter wel
moeten toekomen.
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Politieraadslid Joost Fillet wil benadrukken dat het plaatsen van camera’s maar één schakel is in een
heel proces dat goed moet draaien. De opmerking die hoofdcommissaris Reiner Smets maakte over de
mobiele camera die slechts gebruikt kan worden wanneer men er tijd voor heeft, vond hij jammer om
te horen aangezien het gaat over een dure investering. Hij verwachtte hierover een degelijkere
oefening.
Hij heeft geen bezwaar tegen de plaatsing van camera’s, maar er zijn twee belangrijke voorwaarden. In
eerste instantie moet het duidelijk zijn wat er gebeurt met de data. Men moet investeren om hier
inzicht in te krijgen. Ook met de maatschappelijke discussie rond veiligheid versus privacy moet
rekening worden gehouden.
De tweede belangrijke voorwaarde is de democratische controle. Hij is vragende partij om vanuit de
democratische organen de krijtlijnen uit te tekenen en dat er achteraf een periodieke rapportering is
aan het democratisch orgaan.
Hoofdcommissaris Reiner Smets geeft mee dat de wet op het politieambt (WPA) de democratische
controle van het genereren en bewaken van de data omvat.
De bescherming van de privacy wordt dus wettelijk geëist. Naast de algemene inspectie en het intern
toezicht bestaat er eveneens een orgaan op de controle op de informatiebeheersing van de politie. De
korpsleiding zal feedback kunnen geven over de data, maar deze informatie kan altijd via het
controleorgaan opgevraagd worden.
Wat de verwerking betreft, deelt hij mee dat het genereren van de hits momenteel niet door de
politiezone wordt gedaan. De recherche van de politiezone maakt vandaag wel al gebruik van alle
nationale ANPR-data.
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De mobiele ANPR-wagen rijdt nu bijna dagelijks buiten als gevolg van de inspanningen naar
aanwervingen. Dit was vroeger omwille van de capaciteitsproblemen niet altijd het geval.
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GAS 5 – Verkeer
Hoofdcommissaris Reiner Smets wenst een aantal misverstanden weg te nemen.
Het is bijvoorbeeld niet zo dat de gemeentewacht bevoegd zal zijn om snelheidsovertredingen vast te
stellen.
Niet alle snelheidsovertredingen vallen binnen dit decreet. De wetgever heeft een aantal voorwaarden
opgelegd. Eén van die voorwaarden is dat het enkel gebruikt kan worden binnen snelheidsregime 30 en
50. Ook heeft de wetgever een aantal zaken uitgesloten: overtredingen gepleegd door minderjarigen,
van meer dan 20km/uur te snel of in geval van samenloop met andere inbreuken vallen hier niet onder.
De wetgever heeft geen gemengde inbreuk voorzien. Dit houdt in dat als een gemeenteraad het besluit
neemt om voortaan kleine snelheidsovertredingen met het gasdecreet af te handelen, het niet meer
via de klassieke weg kan worden afgehandeld. Met andere woorden zal het, vanaf het moment dat het
gemeenteraadsbesluit wordt genomen en het proces om de gasboetes af te handelen nog niet op punt
staat, niet meer mogelijk zijn om op de oude manier de overtreding te verwerken.
Een laatste belangrijke voorwaarde is dat enkel de vaststellingen met automatische werkende
toestellen en die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid in aanmerking komen.
Er in intensief overleg geweest met Centrex Wegverkeer en met de VVSG omdat er over de huidige
wetgeving nog veel onduidelijkheden bestaan. Met de huidige wettekst is er een te grote kans dat het
de juridische toets niet zal doorstaan. Er zijn naast deze juridische problemen ook een aantal praktische
problemen. De VVSG heeft minister Lydia Peeters gecontacteerd om eerst de juridische en praktische
problemen op te lossen door middel van een hersteldecreet. De VVSG heeft haar leden aangeraden om
te wachten met de implementatie van gasdecreet tot het hersteldecreet in werking is getreden. Het
wachten op dit hersteldecreet heeft uiteraard geen enkele invloed op de frequentie van de
snelheidscontroles door de politiezone.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
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Stand van zaken stuurgroep – begroting 2022 e.v.
Toelichting door de korpschef
Korpschef Ivo Vereycken deelt mee dat er binnen het politiecollege werd afgesproken om te
benchmarken met de naburige politiezones MINOS en RUPEL en de ééngemeentezone Schoten. De
eerste samenkomst hierover zal doorgaan op 24 maart. Daarna zal er teruggekoppeld worden met het
politiecollege en vervolgens met de stuurgroep in mei.
Politieraadslid Joost Fillet vindt dit een intensieve opdracht. Hij vindt het wel duidelijk dat het
leasecontract van het hoofdcommissariaat en de personeelskosten hierin de doorslaggevende factoren
zijn. Hij vraagt wat de motivatie is om deze oefening te doen.
Politieraadslid Albert Follens antwoordt dat niemand de wetenschap in pacht heeft. Het moet voor
hem mogelijk zijn om de invulling aan de zeven basistaken te vergelijken met andere zones. Hij zal de
informatie die hij ondertussen heeft verzameld bezorgen aan de korpsleiding.
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu besluit dat deze doelstelling wel bereikt zal worden binnen de
stuurgroep. De korpsleiding zal deze benchmark ten gronde uitvoeren.
Verkoop site Romeo
Toelichting door de burgemeester-voorzitter
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu licht toe dat er reeds veel interesse is getoond. Een schatter
werd ondertussen aangesteld om een schattingsverslag op te maken. De politiezone mag de grond niet
onder de geschatte prijs verkopen.
Antwoord gouverneur m.b.t. begrotingswijziging 2020 en begroting 2021
Kennisgeving door de korpschef
Korpschef Ivo Vereycken deelt mee dat de diensten van de gouverneur alles hebben goedgekeurd.
Vacantverklaring van twee jobstudenten
Kennisgeving door de korpschef
Korpschef Ivo Vereycken deelt mee dat er binnenkort een vacantverklaring gepubliceerd zal worden
voor de functie van een jobstudent op de dienst Communicatie en Jeugd & Gezin.
Variapunten ter zitting
Intrafamiliaal geweld
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Korpschef Ivo Vereycken geeft mee dat de cijfers met betrekking tot intrafamiliaal geweld tijdens de
coronacrisis lichtjes zijn gestegen.
Politieraadslid Jeroen Van Laer vult aan en zegt dat de cijfers van de stad Mechelen meer context
geven. De stijging zou onder andere te wijten zijn aan een betere outreach, maar er zijn nog veel
gevallen die niet gekend zijn. Het is iets om in het achterhoofd te houden.
Zorgcentrum na Seksueel Geweld

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

Politieraadslid Kris Wils haalt het agendapunt aan met betrekking tot het Zorgcentrum na Seksueel
geweld in het verslag van het politiecollege van 4 december. Wanneer zou dit in werking treden?
Hoofdcommissaris Reiner Smets bevestigt dat de overeenkomst ondertussen ondertekend is, maar dat
de omkadering nog steeds niet aanwezig is in het ziekenhuis. Alle slachtoffers uit de provincie
Antwerpen zullen in dit zorgcentrum behandeld worden. Er zijn ongeveer 1000 feiten per jaar die
hiervoor in aanmerking komen. Er wordt nu samen met de korpschefs en de federale politie bekeken
hoe de verdeling van de werklast tussen de korpsen verdeeld kan worden. De € 100.000 euro waar
toen sprake van was, zal effectief gebruikt worden voor opleidingen.
Volgend overleg
Politieraad op woensdag 21 april 2021 om 20u.

Manda Krajinovic
secretaris

Koen Metsu
burgemeester-voorzitter
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