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Aanwezig:

Laurys,

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;
_______________________________________________________________
013
FD/EVH

DE GEMEENTERAAD
in openbare zitting vergaderd,
Gelet op artikel 119bis en ter van de Nieuwe Gemeentewet;
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 ter uitvoering
van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 maart 2003 waarbij beslist
werd om gedurende een proefperiode van 2 jaar een provinciaal ambtenaar
aan te stellen voor het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes
op aanvraag van de gemeenten, hiertoe Greet Van Eygen en Johan Guillemyn
als provinciale ambtenaren aan te stellen, en hiervoor een vergoeding van
12 euro of 25 euro, naargelang het een procedure zonder of met hoorzitting
betreft, op te leggen;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 juni 2005 waarbij beslist werd om de
proefperiode met twee jaar te verlengen, Greet Van Eygen en Johan Guillemyn
opnieuw aan te stellen als provinciaal sanctionerende ambtenaren en de vergoeding te bepalen op 25 euro of 50 euro, naargelang het een procedure zonder of met hoorzitting betreft;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 juni 2007 waarbij Johan Guillemyn en
Greet Van Eygen voor onbepaalde duur worden aangesteld als provinciale
ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes
en waarin de vergoeding gebracht wordt per ontvangen en behandeld dossier
op de helft van de effectieve kostprijs; dat deze thans vastgesteld wordt op
45 euro per ontvangen dossier;
Gelet op het feit dat deze nieuwe tarieven van toepassing zijn voor de dossiers
die vanaf 1 januari 2008 worden ontvangen en zeker zullen gelden voor 2008
en 2009;

Gelet op het feit dat er tweejaarlijks, in de maand september, een evaluatie
komt van de effectieve kostprijs;
Overwegende dat de provincie een dienstverlenende opdracht heeft naar de
gemeenten toe en zij een ambtenaar ter beschikking kan stellen;
Overwegende dat de procedure enige juridische kennis vereist enerzijds en
anderzijds een afwikkeling op provinciaal niveau een eenvormige en neutrale
berechting waarborgt;
Overwegende dat het wenselijk is een provinciaal ambtenaar te belasten met
het opleggen van de gemeentelijke administratieve boetes omdat enerzijds er
in de gemeente geen geschikte ambtenaar is en anderzijds dergelijk personeelslid meer expertise kan ontwikkelen;
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Artikel 1
De gemeenteraad wijst de heer Johan Guillemyn en mevrouw Greet Van Eygen
aan als ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes.
Artikel 2
Voor de dossiers ontvangen tot 31 december 2007 betaalt de gemeente een
vergoeding van 25 euro of 50 euro voor dossiers waarin géén respectievelijk
wél een hoorzitting plaatsvindt. Voor de dossiers ontvangen vanaf 1 januari
2008 wordt de vergoeding gebracht op 45 euro per ontvangen en behandeld
dossier. Deze vergoeding zal betaald worden aan de provincie via rekeningnummer 091-0106177-88 met vermelding van de referte van de factuur.
Artikel 3
De vergoeding zal tweejaarlijks, in de maand september, geëvalueerd worden
aan de hand van de reële kostprijs.
Desgevallend wordt de vergoeding voor de daaropvolgende twee jaar aangepast;

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking van zodra het akkoord in verband met de grootte
van de vergoeding en de wijze van betaling door de gemeentelijke en provinciale overheden zijn ondertekend.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant, aan de juridische dienst van de provincie VlaamsBrabant, aan de voorzitter van het politiecollege en aan de procureur des
Konings te Leuven, Smoldersplein 5.
Artikel 6
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
de burgemeester-voorzitter
(g) Liesbeth Van Rompaey
(g) Jan Laurys
Voor eensluidend afschrift:
Diest, 28 september 2007.
Namens het college van burgemeester en schepenen:
de secretaris
de burgemeester

