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Afwezig:

5. ALGEMEEN BESTUUR Politiezone. Algemeen politiereglement van de
gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring.
Juridische grondslag
De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikels 119, 119bis en 135 §2 betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad en van de gemeente in het algemeen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikels
1, 2 en 3.
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40 en 41 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, artikels 285 tot 287 betreffende de bekendmaking van besluiten
en artikels 326 tot 335 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten en context
Op 25 juni 2015 werd de recentste versie van het algemeen politiereglement van de gemeenten van de
politiezone Vlaamse Ardennen goedgekeurd door de gemeenteraad. Onder andere door wijzigingen in
hogere wetgeving is dit reglement intussen toe aan een revisie.
Onder regie van de politiezone werden verschillende overlegmomenten georganiseerd met zowel de
administraties en de besturen om te komen tot een nieuw ontwerp van reglement. Het volledige
politiereglement werd gereviseerd: enkele artikels werden verwijderd, meerdere bepalingen werden
toegevoegd en verschillende artikels werden herplaatst om tot een consistent geheel te komen. De
hernieuwing voegt dus niet alleen nieuwe bepalingen toe, maar zorgt ook voor duidelijkheid doorheen
de verschillende artikels.
Procedurele vormvereisten
Het advies van de politieraad van de politiezone is vereist. De politieraad verleende op 9 februari 2021
gunstig advies over het gereviseerd algemeen politiereglement.
Financiële aspecten
Geen.
BESLUIT:

14
stemmen
voor
(Vander Meeren Luc,
Nachtegaele Veerle,
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy,
Van Der Straeten Nicole, Van Cauwenberghe Olivier, Steenmans Marcel,
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Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico,
Baert Leen)
1 stem tegen (Van Driessche Gert)
Art.1. Het algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen, in
bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd en toepasselijk gemaakt op het grondgebied
van de gemeente Wortegem-Petegem met ingang van 1 juni 2021.
Art.2. De beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2015 houdende vaststellen van het algemeen
politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen wordt, met ingang van
1 juni 2021, opgeheven.
Art.3. Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de procureur des konings van het Parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde;
de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde;
de hoofdgriffier van de politierechtbank te Oudenaarde;
de federale politie te Oudenaarde;
de politiezone Vlaamse Ardennen te Oudenaarde;
de brandweerzone Vlaamse Ardennen;
de lokale politie Wortegem-Petegem;
de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de provincie Oost-Vlaanderen;
het stadsbestuur van Oudenaarde en de gemeentebesturen van Kluisbergen en Kruisem.

Art.4. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke diensten en wordt
gepubliceerd op de gemeentelijke website.
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