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Gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties - wijziging.

aanwezig Koen Loete - burgemeester-voorzitter;

Freddy Depuydt, Dirk Van de Velde, Ann Van den Driessche, Rita De Coninck en Erik Matthijs - schepenen;
Danny Smessaert - schepen / voorzitter OCMW, zonder stemrecht;
Jaak De Muynck, Josiane De Decker, Janvier Buysse, Paul Wille, Christophe De Waele, Nicole De Munter, Wilfried
Van Durme, Luc Vandevelde, Marianne De Baedts, Lutgarde De Jaeger, Odette Van Hamme, Rosita Meiresonne,
Filip Lecompte, Caroline D’Aubioul, Paul Van Hijfte-Ysebaert, Lindsay Bauwens, Wilfried Van Kerrebroeck, Patricia
Segers en Rita Cornelis - gemeenteraadsleden;
Meike Van Grembergen - stadssecretaris;

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42 § 3, alsook op de artikelen 248 t.e.m.
260 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119bis en 135 § 2;
Gelet op de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998;
Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief OOP30 van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van
13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van
17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de
wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de wet van 17 juni 2004;
Gelet op zijn beslissing van 27 juni 2011 houdende goedkeuring van het gewijzigd gemeentelijk
reglement met betrekking tot de administratieve sancties, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing
van 21 november 2011 en 23 april 2012;
Gelet op zijn beslissing van heden houdende gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen
in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een
administratieve sanctie - wijziging, waarbij
- voor artikel 96 van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo administratieve sancties
worden voorzien;
- voor het nieuwe artikel 263bis in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, in verband
met wensballonnen, administratieve sancties worden voorzien;

BESLUIT met 20 ja-stemmen en 1 onthouding:
Artikel 1
Artikel 1 van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties wordt
gewijzigd als volgt:
HOOFDSTUK 1: Toepassingsgebied
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op alle inbreuken van
- het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, die aanleiding kunnen geven tot een
administratieve sanctie. Het gaat om inbreuken op de artikelen 34, 38, 50, 59, 92, 94,
94bis, 96, 105, 1°, 105bis, 147, 148, 149, 150, 150bis, 263bis, 267, 267bis, 267ter,
269, 271, 272,273, 277, 278, 279, 280, 287bis en 287 ter.
- het gecoördineerd politiereglement “evenementen” voor de politiezone Meetjesland
Centrum, die voor wat de stad Eeklo betreft aanleiding kunnen geven tot een
administratieve sanctie. Het gaat om inbreuken op de artikelen 12, 12bis, 17, 18, 19,
20.
Artikel 2
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
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