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Laurys,

Aanwezig:

burgemeester-voorzitter;

Florquin, Cluckers, Simons, Stals, Jacobs, Lemmens-Geerts
Koninckx

schepenen;

OCMW-voorzitter, schepen met raadgevende stem;

De Graef, Beutels, Creces, Ceuppens, Reynders, Theys, Koninckx, Celis,
Eggen, Bellen, Bosmans-Gheyskens, Nackaerts-Feyaerts, Jennes,
Vanaudenhove, Celik, Uyttebroek, Demirci, Exelmans-Daris, Vaelen en
Lambrechts,
leden;
en
Liesbeth Van Rompaey,
secretaris;
_______________________________________________________________
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DE GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT OP DE BEMIDDELING IN HET
KADER VAN DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
in

DE GEMEENTERAAD
zitting vergaderd,
openbare

Gelet op het strategisch beleidsplan van de stad Diest, goedgekeurd door de
Gemeenteraad op 17 december 2007, inzonderheid speerpunt I: Kwaliteitsvolle
woon- en zorgstad:
- I.1. De stad Diest wil groeien als stad en een veilig en leefbaar klimaat
scheppen voor al haar inwoners;
- I.1.A. De stad wil in samenwerking met de lokale politie een
handhavingsbeleid instellen en streven naar minder hinder van zowel
sluikstorten en zwerfvuil alsook naar minder lawaaihinder, hinder van
bedrijven en overlast van evenementen of horeca om zo een leefbare stad
te behouden;
- I.1.A.1. verder werken aan een aangepaste lokale regelgeving, een
uitgebouwd en gecoördineerd toezicht door verschillende diensten en de
toepassing van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het artikel 119bis en 119ter van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2007 waarbij Johan
Guillemyn en Greet van Eygen werden aangesteld als sanctionerende
ambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat de federale overheid beslist heeft een voltijdse bemiddelaar
ter beschikking te stellen van de steden en gemeenten van het gerechtelijk
arrondissement Leuven;
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2008 betreffende de
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en
de stad Diest met betrekking tot de aanstelling van de arrondissementeel
bemiddelaar voor het voeren van de bemiddelingsprocedures in kader van de
gemeentelijke administratieve sancties;

BESLUIT: éénparig
De raad gaat over tot de stemming :
Individueel stemgedrag der raadsleden (cfr. art. 181 §1 GD)
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Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op de bemiddelingen bedoeld in artikel 119ter
van de Nieuwe Gemeentewet.
Artikel 2
De sanctionerende ambtenaar is verplicht een bemiddelingsprocedure op te
starten voor het opleggen van een administratieve geldboete aan minderjarigen
die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.
Artikel 3
De sanctionerende ambtenaar kan in alle gevallen waarin hij dit nuttig acht een
bemiddelingsprocedure voorstellen vooraleer hij een administratieve boete
oplegt.
Artikel 4
Voor de bemiddeling kan de sanctionerende ambtenaar beroep doen op de
arrondissementeel bemiddelaar van het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Artikel 5
Het verloop van de bemiddelingsprocedure wordt gecoördineerd door de
sanctionerende ambtenaar.
Artikel 6
Voor elke bemiddeling gelden de volgende beginselen:
- Vrijwilligheid van deelname aan de bemiddeling;
- Vertrouwelijkheid van de opdracht van de bemiddelaar;
- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar.
Artikel 7
De bemiddelaar tracht de betrokkenen (dader en slachtoffer) te bewegen tot
herstel of vergoeding van de schade in de meest brede betekenis van het
woord.
Artikel 8

Als er door de sanctionerende ambtenaar een bemiddeling wordt aangeboden
aan de dader, wordt daarvan melding gemaakt in de aangetekende brief
waarmee de procedure in het kader van de gemeentelijke administratieve
geldboete wordt opgestart en die gericht is aan de dader.
Artikel 9
De bemiddelaar wordt door de sanctionerende ambtenaar op de hoogte
gebracht van de relevante feiten van de zaak.
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat de
bemiddeling is, hoe zij verloopt, wat van de betrokkenen verwacht wordt en
welke hun rechten en hun plichten zijn.
Artikel 10
Wanneer een akkoord over het herstel van de schade wordt bereikt, wordt dit
door de bemiddelaar schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerende
ambtenaar.
Indien een akkoord onmogelijk blijkt, wordt de bemiddelingsprocedure
stopgezet. Dit wordt eveneens schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerende
ambtenaar.
Artikel 11
De sanctionerende ambtenaar houdt bij het opleggen van de administratieve
geldboete rekening met de resultaten van de bemiddeling.
Artikel 12
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
- De gouverneur van provincie Vlaams-Brabant,
- De procureur des Konings,
- De voorzitter van het politiecollege van de politiezone Demerdal-DSZ,
- De juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant,
- De arrondissementeel bemiddelaar.
Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het decreet van 15 juli 2005,
houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op
de gemeenten, van toepassing, meer bepaald artikel 252.
i.o.
de secretaris
(g) Liesbeth Van Rompaey
Voor eensluidend afschrift:

de burgemeester-voorzitter
(g) Jan Laurys
Diest, 19 maart 2008

Namens het college van burgemeester en schepenen:
de secretaris
de burgemeester

