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Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYOT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stem recht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, 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 en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
gewijzigd bij de wet van2l december 2013 houdende diverse bepalingen BinnenlandseZaken
(GAS-wet) en op de uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de omzendbrieven dd. 23 december 2013 en 22 juli 2014 van de Vice-Eerste Minister
en de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, waarbij uitleg verschaft wordt bij de
nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op zijn beslissing van heden houdende gemeentelijk reglement administratieve sancties bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor
een administratieve sanctie - wijziging;
Overwegende dat voor artikel 94ter van het algemeen politiereglement administratieve sancties
nog geen administratieve sancties waren voorzien;

t

houdende goedkeuring van het gewijzigd gemeentelijk
reglement met betrekking tot de administratieve sancties, gewijzigd bij zijn beslissingen van 21
november 2011, 23 april 2012,25 juni 2012 en 26 november 2012;

Gelet op zijn beslissin g van 27 juni 201

BESLUIT:

Artikel

1

Artikel '1 van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de gemeentelijke administratieve
sancties wordt gewijzigd als volgt:
HOOFDSTUK 1 : TOEPASSINGSEBIED
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, l5Obis, 263bis, 267,267bis,

en 287te¡,
"evenementen"
politiereglement
voor
de politiezone Meetjesland
gecoördineerd
het
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.
267 ter, 269, 27 1, 27 2, 27 3, 277, 27 8, 279, 280, 287bis

Artikel2
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking.

Namens de gemeenteraad,
Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris

Odette VAN HAMME
voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretarís
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

