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 Aanwezig: X Edegem Koen Metsu, burgemeester-voorzitter X Politieraadslid Gerda Lambrecht 

  X Lint Harry Debrabandere, burgemeester X Politieraadslid Katia Devriendt 

  X Kontich Bart Seldeslachts, burgemeester X Politieraadslid Julien Delarbre 

  X Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester  X Politieraadslid Albert Follens 

  X Hove Koenraad Volckaerts, burgemeester  X Politieraadslid Cedric Guisson 

  X PZ HEKLA Ivo Vereycken, korpschef X Politieraadslid Ellen Stevens 

  X PZ HEKLA Manda Krajinovic, secretaris X Politieraadslid Jeroen Van Laer 

     X Politieraadslid Bart Breugelmans 

     X Politieraadslid Peter Van Eyndhoven 

      Politieraadslid Mia Wauters - verontschuldigd 

     X Politieraadslid Ronny Roofthooft 

     X Politieraadslid Joost Fillet 

     X Politieraadslid Bert Verbessem 

     X Politieraadslid Georges Nagels 

     X Politieraadslid Luc Van Geyte 

     X Politieraadslid Kris Wils 

     X Politieraadslid Bart De Herthogh 

     X Politieraadslid Yves Hulin 

     X Politieraadslid Jan Van der Heyden 

 Aanvang – einde: Begin om 20.00 uur -  einde om 21.00 uur. 
   

   

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG 

1.1. POLITIERAAD HEKLA 22 APRIL 2020 - ONTWERPVERSLAG  

 Overzicht bijkomende opmerkingen: goedgekeurd  

2. BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING 

2.1 DELEGATIEBEVOEGDHEID INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE LOPENDE LEGISLATUUR IN DE 

POLITIEZONE HEKLA 

 

 Toelichting door de korpschef  

mailto:contact@politiehekla.be
http://www.politiehekla.be/


 

Lokale Politiezone HEKLA (5349) 
Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM 
Tel. 03 444 00 00 - Fax 03 444 00 01 
e-mail: contact@politiehekla.be 
www.politiehekla.be  

POLITIERAAD 
VERSLAG 

24-06-2020 

 

 
 

 

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

  p.2 

  1. JURIDISCHE GROND - WETGEVING 

- Artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus betreffende de verzending van een 
overzichtslijst van de politieraadsbesluiten aan de provinciegouverneur. 

- Artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: 

Titel V van de nieuwe gemeentewet [nu: Gemeentedecreet] is van toepassing op het beheer 
van de goederen en inkomsten van de lokale politie, met dien verstande dat voor de 
meergemeentezone de in de nieuwe gemeentewet voorkomende woorden "gemeente, 
gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, gemeente-instellingen die geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten", respectievelijk moeten worden gelezen als : 
"meergemeentezone, politieraad, politiecollege," en "uitdrukkelijk aangewezen afdelingen 
van de lokale politie". 

- Artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de bepaling dat de 
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren. 

- Ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese 
bekendmakingsdrempels.  

- Het politieraadsbesluit van 22 april 2020 betreffende de goedkeuring van nieuwe 
drempelbedragen. 

2. MOTIVERING 

Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten lastvoorwaarden vast 
te leggen en de wijze van gunning te bepalen; 
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Voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone HEKLA is het vereist om binnen de 
perken van de gewone en de buitengewone dienst, voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, bepaalde bevoegdheden van de politieraad over te dragen aan het politiecollege, de 
korpschef of een ander personeelslid van de politiezone HEKLA voor een periode van 1 juni 2019 
tot en met 31 december 2024. 

Bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad aan het politiecollege is de verplichting 
tot kennisgeving aan de politieraad niet van toepassing. 

Bij de overdracht van deze bevoegdheid van de politieraad aan de korpschef of een ander 
personeelslid van de politiezone HEKLA, neemt deze laatste de bevoegdheid van het politiecollege 
over. Bij de overdracht van de bevoegdheid van de politieraad aan de korpschef of een ander 
personeelslid van de politiezone HEKLA is de verplichting tot kennisgeving aan de politieraad niet 
van toepassing. 

3. BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

Artikel 1 

Het verlenen van de bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege, met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, het vastleggen van lastvoorwaarden 
en de wijze van gunning, wordt goedgekeurd. Dit voor zover het politiecollege optreedt binnen de 
budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting. 

Het verlenen van de bevoegdheidsdelegatie aan het politiecollege, met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, het vastleggen van lastvoorwaarden 
en de wijze van gunning, wordt goedgekeurd. Dit voor zover het politiecollege optreedt binnen de 
budgetten voorzien in de goedgekeurde buitengewone begroting en begrensd tot het door de 
Koning vastgestelde bedrag. 

Het verlenen van de bevoegdheidsdelegatie aan de korpschef of een ander personeelslid van de 
politiezone HEKLA, met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
het vastleggen van lastvoorwaarden en de wijze van gunning, wordt goedgekeurd. Dit voor zover 
het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting 
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en begrensd tot het bedrag voor opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen 
factuur. Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 
2024. 

 

 

DREMPELBEDRAGEN  
OVERHEIDSOPDRACHTEN 

PZ HEKLA 

 
1. GEWONE DIENST (EXPLOITATIE) 

 
1.1 Opdrachten tot € 500 

 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 

 Bestelbon te ondertekenen door diensthoofd PLIF (Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) 
 

1.2 Opdrachten van € 500 tot € 8.500 
 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 

 Bestelaanvraag te ondertekenen door diensthoofd PLIF (Personeel-Logistiek-ICT-Financiën) 

 Bestelbon te ondertekenen door korpschef 
 
1.3 Opdrachten van € 8.500 tot € 30.000 
 

 Gunningsprocedure (afhankelijk van de aard van de opdracht): 
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 Aanvaarde factuur 

 Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 
1.4 Opdrachten van € 30.000 tot € 214.000 
 

 Gunningsprocedure: 

 € 30.000 – € 139.000: Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 € 139.000 – € 214.000: 
 Mededingingsprocedure met onderhandeling 
 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 

1.5 Opdrachten vanaf € 214.000 
 

 Gunningsprocedure: Europese publicatie 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 

 
 

2. BUITENGEWONE DIENST (INVESTERINGEN) 
 

 
2.1 Opdrachten tot € 500 

 

 Marktonderzoek: 3 prijzen vergelijken 

 Bestelaanvraag te ondertekenen door diensthoofd PLIF 
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 Bestelbon te ondertekenen door korpschef 
 

2.2 Opdrachten van € 500 tot € 8.500 
 

 Gunningsprocedure (afhankelijk van de aard van de opdracht): 

 Aanvaarde factuur 

 Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 
2.3 Opdrachten vanaf € 8.500 
 

 Gunningsprocedure: 

 € 8.500 – € 139.000: Onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking 

 € 139.000 – € 214.000: 
 Mededingingsprocedure met onderhandeling 
 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking 

 > € 214.000: Europese publicatie 

 Besluit politieraad voor gunningsprocedure, raming en lastenboek 

 Besluit politiecollege voor gunning 
 

 Overzicht bijkomende opmerkingen: 

Politieraadslid Kris Wils vraagt of er geen probleem is van de verschillende periodes: het besluit van de 

politieraad geldt voor de periode van 01/06/2019 tot en met 31/12/2024 en het is in het verslag van 

22/04/2020 dat we de goedkeuring geven van de nieuwe drempelbedragen. 

Burgemeester-voorzitter Koen Metsu licht toe dat de tekstuele aanpassing gebeurde op vraag van de 
dienst toezicht van de provinciegouverneur. De periode die wordt vermeld – 1 juni 2019 tot en met 31 
december 2024 -  is ook afgestemd met Sara Gruszowski van de dienst toezicht. In sé is er geen 
afwijking van de huidige werkwijze. 
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3. KENNISGEVING 

3.1 GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING 2019 EN BEGROTING 2020 DOOR PROVINCIEGOUVERNEUR  

 Toelichting door de korpschef  

 Zie bijlage 1 en 2: goedkeuring begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 

Politieraadslid Kris Wils uit zijn bezorgdheid over het laattijdig indienen van de begrotingswijziging van 
2019 en de begroting van 2020.  

Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat de begrotingswijziging 2019 inderdaad te laat werd 
doorgestuurd. De deadline was 15 november 2019 , maar in de praktijk was dit niet haalbaar. Zoals elk 
jaar was de begrotingscommissie pas midden december waardoor het onmogelijk was om de deadline 
te respecteren. Ook de meeste andere politiezones halen deze deadline niet en maken pas later de 
nodige gegevens over naar de provincie. Er zijn geen sancties voorzien voor het overschrijden van de 
deadline.  

De deadline voor het indienen van de begroting 2020 was niet tijdig doorgegeven aan de politiezone. 
Alles werd afgestemd met Sara Gruszowski van de dienst toezicht bij de provincie en er zijn geen 
bezwaren langs hun kant. 

 

 Overzicht bijkomende opmerkingen:  

3.2 OVERHEIDSOPDRACHTEN: STAND VAN ZAKEN SITE ROMEO  

 Toelichting door de burgemeester-voorzitter Koen Metsu  

 Politieraadslid Bart Breugelmans vraagt wat hij zich bij een trajectbegeleider moet voorstellen. Is het 
vergelijkbaar om met de diensten die de heer Ottermans verricht in de gemeente Edegem? 
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu bevestigd dit. 
Politieraadslid Joost Fillet deelt mee dat voor hem het globale plaatje ontbreekt. Hij vraagt bijkomende 
uitleg. 
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu licht toe dat een trajectbegeleider aangesteld zal worden om de 
realisatie in goede banen te leiden, ondersteuning te geven bij de opvolging en er op toe te zien dat 
belangen van HEKLA goed worden bewaakt. 
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Politieraadslid Joost Fillet vraagt bijkomend of het een optie is om voor de verwezenlijking te kijken 
naar de sociale huisvestigingsinstanties. 
 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat de gehele site eigendom is van de politiezone en 
dat we met dit project maar één keer naar de markt kunnen gaan. Er moet gestreefd worden om deze 
kans te gebruiken om de opbrengst te maximaliseren. Dit sluit de samenwerking met sociale 
huisvestigingsmaatschappijen niet uit, maar dat zal mee rekening worden gebracht bij de beoordeling 
van de dossiers die door de kandidaten voor de realisatie van het project zullen worden ingediend. 
 
Politieraadslid Jeroen Van Laer sluit zich aan bij de vraag van politieraadslid Joost Fillet. 
Hij deelt mee dat bij de opmaak van het bestek aspecten zoals duurzaamheid en sociale voorzieningen 
opgenomen kunnen worden. Als overheidsinstantie kunnen we niet enkel kijken naar het financiële 
plaatje. 
Burgemeester-voorzitter Koen Metsu antwoordt dat zowel het financiële plaatje als de sociale 
aspecten in overweging genomen kunnen worden. 
 

3.3 FEEDBACK IMPACT CORONA  

 Toelichting door de korpschef  

 Politieraadslid Georges Nagels vraagt of de 5 vermoedelijk besmette collega’s getest zijn geweest en of 
er afspraken zijn gemaakt over quarantaine. 
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat de collega’s thuis waren toen ze de symptomen van een 
mogelijke besmetting hadden en dat ze gedurende de volledige periode van herstel thuis zijn gebleven. 
Eén van de collega’s heeft achteraf een bloedonderzoek laten doen en er bevonden zich anti-stoffen in 
het bloed.  
Er zijn geen collega’s in quarantaine geplaatst. De richtlijn van de nationale taskforce politie die 
richtlijnen uitvaardigde die zowel voor de federale als lokale politie van toepassing waren, werden 
gehanteerd als leidraad. Deze bepaalt dat een personeelslid dat mogelijke symptomen van corona 
vertoont, kan blijven werken zolang de lichaamstemperatuur niet hoger is dan 37 °Celsius.  
Binnen de gebouwen van HEKLA hebben we geen verspreiding of besmettingen Corona gehad. 
 

Secretaris Manda Krajinovic: presentatie 
bezorgen aan de politieraadsleden 
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Politieraadslid Cedric Guisson vraagt of er een tevredenheidsonderzoek geweest uitgevoerd. 
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat op zowel het informeel als het formeel BOC positief werd 
gereageerd op de genomen maatregelen en de algemene aanpak bij HEKLA en er werden ook geen 
verbeterpunten geformuleerd door de vakbondsvertegenwoordigers. 

 VARIA 
 
Politieraadslid Kris Wils vraagt een stand van zaken over de invulling van de vacature voor twee 
jobstudenten zoals werd vermeld in het verslag van het politiecollege van 03/04/2020. 
 
Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat tussen 20 april en 10 mei de vacatures vacant werden 
verklaard op de site van HEKLA. Er boden zich drie kandidaten aan. Na een screening werd een 
jobstudent aangenomen voor de dienst ICT en een andere voor het team Jeugd en Gezin. 
Op dit moment is er slechts één persoon aanwezig op de dienst ICT. We hebben afspraken met Minos 
en Rupel om ons bijstand te leveren wanneer onze IT’er afwezig is. De aanwezigheid van de jobstudent 
laat toe dat onze IT’er verlof kan nemen tijdens de grote vakantie en de jobstudent beschikt over de 
nodige kennis en vaardigheden om basisondersteuning te geven in geval van informaticaproblemen. 
Voor ernstiger problemen of problemen waarvoor een grondige kennis van de politiesystemen 
noodzakelijk is zullen we dan een beroep doen op Minos of Rupel. 
De tweede jobstudent zal versterking leveren bij Jeugd en Gezin en heeft al stage gelopen bij deze 
dienst (maakte deel uit van haar studies aan de hogeschool). Dit heeft als voordeel dat ze de dienst en 
het deel van het werk waar zij steun kan leveren al kent. Hoewel uit de meldingen en interventies er 
geen stijging van de problemen intra familiaal geweld ten gevolge van de corona maatregelen werd 
vastgesteld, bestaat toch de kans dat er heel wat nieuwe opdrachten vanuit het parket zullen 
toekomen bij de dienst jeugd en gezin. Gezien het belang voor de mogelijke slachtoffers mogen deze 
onderzoeken niet uitgesteld worden en moeten we er voor zorgen dat er ook tijdens de 
vakantieperiode zeker voldoende collega’s aanwezig zijn om dit uit te voeren. 

 

 Politieraadslid Ronny Roofthooft las in het verslag van het politiecollege van 3 april 2020 dat er twee 
airconditioningtoestellen werden aangekocht. Hij vraagt waarom er geen Belgische firma’s werden 
aangeschreven om een offerte in te dienen. 
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Korpschef Ivo Vereycken antwoordt dat enkel de toestellen aangekocht werden. De installatie werd 
uitgevoerd door de klusjesman van de politiezone. Nederlandse firma’s bieden goedkopere prijzen voor 
deze toestellen. 

 Volgend overleg  

 Woensdag 23 september 2020 om 20:00 uur in de vergaderzaal Arendsnest van het 
hoofdcommissariaat. 

 

  
 

 
 
 

 

 

 Manda Krajinovic 
secretaris 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 
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