Gemeenteraad 13 december 2016 aangepast op 5 september 2017
2.3. Invoeren gemeentelijke administratieve sancties
2.3.1. Goedkeuren algemene politieverordening (APV) en bijlagen
De Raad,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De Algemene Gemeentelijke Politieverordening dateert van 1995 en is gedateerd en niet meer
aangepast aan de maatschappelijke context;
Binnen de politiezone Mira hebben de gemeenten Waregem en Zwevegem inmiddels een GASreglement goedgekeurd. Ook Anzegem wenst een GAS-reglement in te voeren en dit met ingang van
1 januari 2017. Het is de bedoeling dat het algemeen gedeelte zoveel mogelijk gelijklopend is voor de
gemeenten van de MIRA-zone. In het bijzonder deel kunnen bepalingen opgenomen worden die
specifiek zijn voor de noden van elke gemeente.
In het voorliggend ontwerp van de politieverordening werd rekening gehouden met de invoering van
de gemeentelijke administratieve sancties, om de overlastproblematiek op een administratieve manier
te kunnen aanpakken.
Dit reglement werd besproken in de raadscommissie Mens van 3 november 2016.
Verwijzend naar volgende wettelijke,decretale of reglementaire bepalingen:
De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder art. 119, art. 119bis, art. 133 en art. 135 §2
het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 42 §3, art. 43 §2, 2° en art. 186;
de Wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS);
de Omzendbrief nr. 1/2006, herziene versie van 30 januari 2014, van het College van ProcureursGeneraal;
Verwijzend naar bestaande besluiten:
Algemene Politieverordening van 9 oktober 1995 en diverse malen gewijzigd sindsdien,
Gemeenteraadsbesluit van 5 mei 2003 houdende vaststelling reglement op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging
Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art. 1: De Algemene Politieverordening Anzegem zoals toegevoegd in bijlage wordt goedgekeurd.
Volgende huishoudelijke reglementen maken integraal deel uit als bijlage van deze verordening:
 Bijlage 1: Reglement permanente bewegwijzering ten behoeve van bedrijven en instellingen
 Bijlage 2: Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van *huishoudelijke afvalstoffen en
recyclageparken
 Bijlage 3: Huishoudelijk reglement *begraafplaatsen en lijkbezorging
 Bijlage 4: Huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare
*markten en op het *openbaar domein

Bijlage 5: Huishoudelijk reglement met betrekking tot *kermisactiviteiten op de openbare
*kermissen
Art. 2: De Algemene Politieverordening treedt in werking op 1 januari 2017.
Art. 3: Met de invoering van de Algemene Politieverordening wordt bestraffing via gemeentelijke
administratieve sancties mogelijk gemaakt vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Art. 4: Voor wat betreft het opleggen van GAS-boetes zal beroep gedaan worden op de sanctionerend
ambtenaren van stad Kortrijk en zal hiertoe een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten.
Art. 5: Voor wat betreft de bemiddeling zal beroep gedaan worden op de bemiddelingsambtenaar van
het gerechtelijke arrondissement Kortrijk en zal hiertoe een samenwerkingsovereenkomst worden
afgesloten.
Art.6: Alle inbreuken in deze algemene politieverordening kunnen worden vastgesteld door :
1° politieambtenaren en agenten van politie;
2° gemeentelijke ambtenaren die voldoen aan de voorwaarden van het K.B. van 21 december 2013
tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid
van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van de inbreuken die
aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sancties
3. Voor afvalgerelateerde kleine vormen van overlast: Personeelsleden van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband nadat zij de wettelijk voorziene opleiding hebben gevolgd.
Onder afvalgerelateerde kleine vormen van overlast wordt begrepen:
·
Achterlaten van max. 2 zakken van 60 liter niet-gevaarlijk huishoudelijk afval;
·
Het achterlaten van zwerfvuil (o.a. sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, wikkels en
andere lege verpakkingen);

·
·
·
·

Het aanbieden van afvalstoffen bij een gemeentelijke inzameling op een wijze die niet
overeenstemt met de bepalingen van het politiereglement;
Het niet naleven van het verbod om reclamedrukwerk en regionale pers te bedelen in
leegstaande panden of brievenbussen met een ja/neen- of neen/neen-sticker;
Het niet plaatsen van de nodige inzamelrecipiënten door verkooppunten voor drank en
voeding bestemd voor onmiddellijke consumptie;
Het niet opruimen van hondenpoep of uitwerpselen van dieren.

Art. 7: Volgende reglementen worden opgeheven op 1 januari 2017:
 Algemene politieverordening van 9 oktober 1995 en latere wijzigingen
 Gemeenteraadsbesluit van 5 mei 2003 houdende vaststelling reglement op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging
Art. 8: De Algemene Politieverordening zal bekendgemaakt worden zoals voorzien in art. 186 en 187
van het Gemeentedecreet;
De Algemene Politieverordening zal bekendgemaakt worden zoals voorzien in art. 15 van de GASwet
van 24 juni 2013 door publicatie op de website en in de infokrant AKTIV.
Art. 9: Een afschrift van deze Algemene Politieverordening wordt bezorgd aan:
 de korpschef van de politiezone MIRA
 het parket van de Procureur des Konings te Kortrijk
 de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk
 de Deputatie.
Art.9: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

