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Zitting van 25 mei 2009
______________________________________________________________________
Aanwezig:

Laurys,

burgemeester-voorzitter;

Florquin, Cluckers, Simons, Stals, Jacobs, Nackaerts-Feyaerts
Koninckx

schepenen;

OCMW-voorzitter, schepen met raadgevende stem;

Lemmens-Geerts, De Graef, Beutels, Creces, Ceuppens, Reynders, Theys,
Koninckx, Celis, Eggen, Bellen, Bosmans-Gheyskens, Jennes, Vanaudenhove,
Celik, Uyttebroek, Demirci, Exelmans-Daris en Knockaert,
leden;
en
Liesbeth Van Rompaey,
secretaris;
_______________________________________________________________
20090525-002
PREV/PV
580.62

DE GOEDKEURING VAN DE BEVOEGDHEIDSDELEGATIE AAN DE
PROVINCIAAL SANCTIONERENDE AMBTENAREN HOUDENDE DE
KENNISGEVING VAN OPGELEGDE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE
GELDBOETES
DE GEMEENTERAAD
in openbare zitting vergaderd,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikelen 42, 43 en 57, betreffende de bevoegdheden van de raad
en het college van burgemeester en schepenen, en de artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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 wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid het artikel 119bis §2 zesde lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2001, tot vaststelling van de
procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in
uitvoering van de wet van 13 mei 1999, betreffende de invoering van de
gemeentelijke administratieve sancties;
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 geldboetes;
Gelet op het schrijven van 29 april 2009 van de provinciale sanctionerende
ambtenaren houdende de bevoegdheidsproblematiek betreffende de huidige
wijze van kennisgeving van de opgelegde gemeentelijke administratieve
geldboetes;
Overwegende dat een daadwerkelijk gemeentelijk handhavingsbeleid de stad
meer armslag kan bieden bij het afdwingbaar maken van de lokale
politiereglementen en verordeningen;
Overwegende dat de handhaving van administratief strafbaar gestelde
overtredingen de stad de mogelijkheid biedt sneller te reageren op problemen
van lokale aard;
Overwegende dat gezien het feit dat de geldboete wordt opgelegd door een
provinciaal sanctionerende ambtenaar, het niet werkbaar is dat de
kennisgeving van deze sanctie zou moeten ondertekend worden door de
burgemeester en de stadssecretaris;
BESLUIT:
Met 18 stemmen voor en 7 onthoudingen;
De raad gaat over tot de stemming:
Individueel stemgedrag der raadsleden (cfr. art. 181 §1 GD)
ja

neen

onthouding

ja

DDS
1 Laurys J
2 Cluckers G.

X
X

15 Uyttebroek J.
16 Demirci E.
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5
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7
8
9

X
X
X
X
X
X
X

17
18
19
20
21
22
23

X
X
X

Vlaams Belang
24 Ceuppens B.
25 Celis B.
26 Knockaert W.
27

10
11
12
13

Stals B.
Nackaerts-Feyaerts G.
G.Lemmens-Geerts V.
Creces P
Koninckx F.
Bellen J.
Jennes E.
sp.a.ok
Florquin M.
Simons B.
Jacobs B.
Eggen M.

14 Celik M.

VLD
De Graef C.
Beutels L.
Reynders B.
Theys Natalie
Bosmans-Gheyskens D.
Vanaudenhove P.
Exelmans-Daris A.

neen

onthouding

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Artikel 1
Alle kennisgevingen in verband met gemeentelijke administratieve geldboetes,
van de opstart van de procedure tot en met de mededeling van de beslissing,
gebeuren door Johan Guillemyn of Greet Van Eygen, provinciale
sanctionerende ambtenaren.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
- De gouverneur van provincie Vlaams-Brabant,
- De griffie van de politierechtbank Leuven,
- De procureur des Konings te Leuven,
- 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, 27 mei 2009

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

