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Algemeen

bestuur

Gemeentelijke administratieve

sancties

reglement met betrekking tot de administratieve sancties. * Wijziging
aanwezig

Gemeentelijk

Odette VAN HAMME, vooaitter
Koen LOEïE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet.

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikels 1 19 en I 19 bis van de nieuwe gemeentewet

JURIDISCH KADER
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, gewijzigd bij de wet

van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (GAS-wet) en op de
uitvoeringsbeslu iten.
Het algemeen politiereglement van de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
25 februari 2008, laatst gewijzigd in de zitting van de gemeenteraad van 20 november 2017.

Het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties, goedgekeurd in zitting
van de gemeenteraad van 19 oktober 2015 en gewijzigd in zitting van de gemeenteraad van 20
november 201 7.
Het reglement van de stad Eeklo voor de exploitatie van nachtwinkels, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 19 september 2017 .

MOTIVERING

Naar aanleiding van de coördinatie van het algemeen politiereglement met het reglement voor de
er enkel artikels in het
ent hernummerd

explo itatie van nachtwinkels
Oude nummerinq

Nieuwe nummerinq

Art.296
Art.297
Art.29B
Art.299
Art. 300

Art.287

Art.288
Art.289
Art.290
Art.291
Het nieuwe artikel 295 bevat een GAS-bepaling

Deze hernummering

en

de nieuwe bepaling dienen te worden verwerkt in het gemeentelijk

reglement met betrekking tot de administratieve sancties.

ADVIES

\

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

FINANCIELE VERANTWOORDING
Geen financiële implicaties
BESL¡SSING

Artikel I
Artikel 1 van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties wordt als
volgt gewijzigd:
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 15, 15bis, 16,
17,18,1Bbis, 38, 50, 59, 92,94,94bis, 94ter, 96, 105,1', 147,148,149,150,
150bis, 247bis,251bis, 2511er,253,255,255bis, 256, 257, 261 , 262, 263, 264,
27 1bis, 27 1fer, 27 2 t.e.m. 286, 295 en 296.
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.
Artikel2
S 1. Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van
het gemeentedecreet en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.

$ 2. Afschrift van dit reglemenl zal, conform artikel 42 53 van het gemeentedecreet, worden
verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank van
Gent.
STEMMING

Ad m inistratieve afhandelino

lntern:
lnformatie over te maken aan: secretariaat.

Extern:
Afschrift aan:
De griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank van Gent.
Politiezone meetjesland Centrum
Gas-ambtenaren Provincie Oost Vlaanderen

Afkondiging:ja
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Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen

Odette Van Hamme
voorzitter

stadssecretaris
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris

(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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