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Onderwerp: Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 27 april 2022 
  

Dossierbeheerder(s) : 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 27 april 2022 te 2650 Edegem. 

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting 

1. Politieraad HEKLA 23 februari 2022 – ontwerpverslag – goedkeuring; 
Het verslag van de politieraad van 23 februari 2022 wordt goedgekeurd. 
 

2. Openbare verkoop van grond en gebouwen op de Duffelsesteenweg 165 te Kontich – goedkeuring 

ontwerp van verkoopakte; 

Het ontwerp van de verkoopakte voor de grond en gebouwen op de Duffelsesteenweg  

165, kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie C, nummer 176 Y 5, wordt goedgekeurd. 

Dit besluit wordt overgemaakt aan IGEAN Dienstverlening en notaris Kindermans om gehecht te 

worden aan de verkoopakte. 

 

3. Beslissing van de politiezone HEKLA voor de aanstelling van een plaatsvervanger van de 

vertegenwoordiger bij IGEAN Milieu & Veiligheid; 

De politiezone HEKLA duidt Kris Wils aan als plaatsvervanger van de vertegenwoordiger Julien 
Delarbre om de politiezone HEKLA te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN 
milieu & veiligheid tot het einde van de huidige legislatuur. 
 

4. Overheidsopdrachten: gebruikersovereenkomst tussen Autonoom Gemeentebedrijf Kontich en 

politiezone HEKLA -  

goedkeuring gebruikersovereenkomst en vaststelling gebruikersvergoeding; 

De jaarlijkse forfaitaire basisvergoeding van € 50.407 (incl. BTW) voor het gebruik van de kantoren 

in Kontich, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, wordt goedgekeurd en gegund. Dit bedrag wordt op 

jaarbasis aangerekend in 12-maandelijkse schijven. Dit bedrag is onder voorbehoud van indexatie. 

Deze uitgaven zijn aan te rekenen op artikelnummer 33003/126-01 van de gewone dienst vanaf de 

begroting 2022. 

 

5. Overheidsopdrachten: vervanging servers + extra storage politiezone HEKLA -  

goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze; 
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De totale uitgave voor de vervanging van de servers en extra storage, wordt goedgekeurd en 

gegund door gebruik te maken van de raamovereenkomst voor het leveren, implementeren en 

onderhouden van datacenterinfrastructuur, waarbij de politiezone TARL als aankoopcentrale 

fungeert. Hierbij werd de firma Lebon IT Services, Roeselarestraat 205A te 8840 Oostnieuwkerke, als 

leverancier aangewezen.  

De totale geraamde uitgaven van € 285.000 (incl. BTW) voor de vervanging van de servers en extra 
storage, zijn aan te rekenen op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de 
begroting 2022.  Voor de vervanging van de servers wordt de uitgave geraamd op € 220.000 (incl. 
BTW). De uitgave voor de extra storage wordt geraamd op € 65.000 (incl. BTW). 
 

6. Overheidsopdrachten: aankoop van een politievoertuig – type combi voor de dienst Zonale 

Permanentie en Interventie (ZPI) van de politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling 

gunningswijze; 

De aankoop van één gestreept politievoertuig, type Mercedes Vito Tourer L2, inclusief alle 

toebehoren en ombouw, voorzien van het Battenburgpatroon, voor de dienst Zonale Permanentie en 

Interventie (ZPI) van de politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te 

maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 2021 R3 026, Mercedes, 

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

2025. Daarbij werd de firma Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, Tollaan 68 te 1200 Brussel als 

leverancier aangewezen.  

De geraamde uitgave van € 85.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van 

de buitengewone dienst van de begroting 2022. 

 

7. Overheidsopdrachten: aankoop van een politievoertuig – type VW Caddy - voor de dienst Wijk en 

Onthaal Aartselaar (WOA) van de politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling 

gunningswijze; 

De aankoop van één gestreept politievoertuig, type VW Caddy, inclusief alle toebehoren en ombouw, 

voorzien van het Battenburgpatroon voor de dienst Wijk en Onthaal Aartselaar (WOA) van de 

politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de 

raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 2021 R3 029, betreffende de aankoop 

en levering van politie en anonieme voertuigen, geldig tot 30 november 2025. Daarbij werd de firma 

D’Ieteren Automotive, Rue du Mail 50, 1050 Brussel, als leverancier aangewezen. De geraamde 

uitgave van € 38.000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-52 van de 

buitengewone dienst van de begroting 2022. 

 

Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting 

Eén agendapunt. 

 

 
 

  

Ivo Vereycken 
korpschef 

Koen Metsu 
burgemeester-voorzitter 

 


