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Notulen Gemeenteraadszitting van 17/01/2017
Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A),
Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden (SP.A) en Joris Wachters
(CD&V), schepenen
Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois Boddaert
(SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Agnes Salden (VLAAMS
BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes (SP.A),
Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Gregory
Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA) en Annick De Wever (CD&V),
raadsleden
Luc Schroyens, secretaris

Verontschuldigd

Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG) en Tom De Wit (CD&V),
raadsleden

De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd na opmerkingen van de
raadsleden.

Openbare zitting
1.
Agendapunt: Dotatie politiezone Budget 2017
Motivering
Voorgeschiedenis
De politieraad keurde het budget 2017 van de politiezone Rupel goed.
Feiten en context
De politiezone Rupel overhandigt de gemeente de begroting van het jaar
2017 om de dotatie goed te laten keuren.
Juridische grond
Wet van 7/12/1998
de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus
K.B. van 16/11/2001
de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de
gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone
Advies
Er is geen advies vereist.
Argumentatie
De gemeente Hemiksem maakt voor 17,7% deel uit van de politiezone Rupel.
Jaarlijks dient de gemeente een dotatie te betalen aan de politie. Dankzij het
verhuren van een gedeelte van de abdij aan de lokale politiezone kan een
deel van de jaarlijkse bijdrage gerecupereerd worden.
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Financiële gevolgen
Dotatie politiezone
actie 1/1/2/1 1.026.867,95 euro in exploitatie

Besluit
12 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Ria Maes, Nicky Cauwenberghs en Annick De Wever
6 stemmen tegen: Anthony Abbeloos, Nele Cornelis, Helke Verdick, Cliff
Mostien, Gregory Müsing en Rita Goossens
1 onthouding: Agnes Salden
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
De dotatie van de gemeente Hemiksem aan de politiezone Rupel voor het
dienstjaar 2017 vast te stellen op 1.026.867,95 euro in exploitatie.

2.

Agendapunt: Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk
onderwijs

Motivering
Voorgeschiedenis
Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21/06/2016 om de
beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede
gedragenheid binnen het gemeentelijk net;
Feiten en context
Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21/06/2016 om de
beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede
gedragenheid binnen het gemeentelijk net;
Juridische grond
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van
de onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis;
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62;
Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikelen 3,
33°/1 en 15;
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs,
artikel 56;
Advies
Geen advies.
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Argumentatie
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9
juni 2016 de beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de
algemene vergadering van VVSG vzw heeft zich hierbij aangesloten;
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet
beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring
wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale
onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage toegevoegd bij dit
besluit, evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke
basis meegeeft.
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat
neutraliteit betekent in een school, een academie of een centrum van het
stedelijk en gemeentelijk onderwijs;
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch,
artistiek of agogisch project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort.
De beginselverklaring vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het
hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale projecten een
plek vinden;
Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het
engagement aangaat om het eigen pedagogisch project, het eigen
schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te
brengen;
1. Algemeen + te vermelden als het bestuur DKO inricht.
2. Te vermelden als het bestuur basisonderwijs inricht.
3. Te vermelden als het bestuur secundair onderwijs inricht.
4. Te vermelden als het bestuur volwassenenonderwijs inricht.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Financiële gevolgen
voorzien
Finaniële gevolgen
niet voorzien

Budget niet voorzien
Budget niet voorzien

X

X

X

Budgetwijziging met
impact op
autofinancieringsmar
ge EN/OF resultaat
op kasbasis
Budget via BW op actie
AR:
Budget via BW op nieuwe actie
Budgetverantwoordelijke:
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Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens en Annick De Wever
Besluit
De gemeenteraad besluit;
Artikel 1
De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk
onderwijs, zoals opgenomen in de bijlage, wordt goedgekeurd.
Art. 2 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de
uitvoering van dit besluit.
Art. 3

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.

Namens de gemeenteraad
(get.) Luc Schroyens
secretaris

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester

Voor eensluidend uittreksel
(get.) Luc Schroyens
secretaris

3.

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester

Agendapunt: Goedkeuring uniforme codex (versie 2017 - 1) van
gemeentelijke politieverordeningen

Motivering
Voorgeschiedenis
• In 2002 werden de gemeentelijke politiediensten van de Rupelstreek
samengevoegd tot de politiezone Rupel.
• In 2010 werd een eerste aanzet gegeven om te komen tot een
uniforme codex voor de 5 gemeenten van de politiezone Rupel en
werd één hoofdstuk m.b.t. "Reinheid en milieuzorg" door de 5
rupelgemeenten goedgekeurd.
• In 2012 is een werkgroep met vertegenwoordigers van de politie en de
vijf gemeenten gestart met de opmaak van een volledige uniforme
codex.
• In 2014 werd deze codex op de gemeenteraad van 16/12
goedgekeurd.
• Collegebeslissing d.d. 18/5/2015 waarbij het protocolakkoord GAS4
(m.b.t. stilstaan & parkeren en de verkeersborden C3 en F103,
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•

•

vastgestelde met automatisch werkende toestellen) werd
goedgekeurd.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 16/6/2015 waarbij kennis werd genomen
van het protocolakkoord GAS4 (m.b.t. stilstaan & parkeren en de
verkeersborden C3 en F103, vastgestelde met automatisch werkende
toestellen).
Werkgroep samenkomst dd.14/09/2016 voor de aanpassingen van de
uniforme codex en een akkoord heeft bereikt over het voorleggen aan
de diverse gemeenteraden om de wijzigingen te laten goedkeuren.

Feiten en context
Deel A, B en C liggen ter inzage bij de gemeentesecretaris.
Volgende wijzigingen dienen goedgekeurd te worden
Deel : A.
1) In de codex Hoofdstuk I: Openbare overlast, orde en rust, Titel I
Algemene bepalingen wordt een nieuw artikel ingevoegd als volgt:
“Artikel 6.1.2 – bevoegdheid provinciale ambtenaren om op te treden
buiten het domein van het APB De Schorre in Boom:
In het Provinciaal Domein APB De Schorre in de gemeente Boom zijn
naast de bepalingen van het huishoudelijk reglement, zoals
goedgekeurd door de Provincieraad van Antwerpen d.d. 28 mei 2015,
de artikelsgewijs opgesomde bepalingen van de (inter)gemeentelijke
codex van politiereglementen en –verordeningen (deel A, B en C) van
toepassing, waarvoor provinciale vaststellende ambtenaren bevoegd
werden verklaard om de overtredingen van die bepalingen vast te
stellen en hiertoe specifiek werden aangesteld door de gemeenteraad
van Boom in zitting van … 2017.
Hun bevoegdheid voor het opmaken van bedoelde vaststellingen strekt
zich niet enkel uit tot het provinciaal domein van het APB De Schorre,
maar tevens tot alle omliggende straten ervan waar voor bepaalde
evenementen op het domein een specifieke tijdelijke parkeerregeling
geldt en dit ongeacht de aard van het evenement.”
Het bestaande artikel 2 en 3, worden hernummerd als 3 en 4.
In functie van het samenwerkingsverband dat begin 2017 (na opleiding
provinciale ambtenaren) zal opgezet worden tussen Gemeente- en
Provinciebestuur, inzonderheid het APB De Schorre, dient een artikel
voorzien te worden om de specifieke machtiging door de
gemeenteraad en bevoegdheidsomschrijving van de provinciale
ambtenaren te voorzien die met akkoord van de Provincie reikt tot
buiten het provinciaal domein en de omliggende straten op
gemeentelijk grondgebied. De Provinciale ambtenaren zullen hun
opleiding tot vaststellend ambtenaar afronden in maart 2017, waarna
ze dan mee actief kunnen worden ingezet in het kader van door
Gemeente en Provincie georganiseerde evenementen op het
provinciaal domein: deze actieve samenwerking in kader
evenementen en overeenkomstig GAS-handhavingsbeleid om
gezamenlijke initiatieven in goede banen te leiden is een unicum voor
België.
2)

In de codex Hoofdstuk I:, Openbare overlast, orde en rust, Titel I:
Algemene bepalingen dient een art. 6 te worden ingevoegd om de
provinciale ambtenaren die wellicht in april 2017 zullen worden
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aangesteld als provinciale vaststellers door de gemeenteraad van
Boom en gemachtigd om vaststellingen te doen op basis van de
(inter)gemeentelijke codex, niet alleen op het provinciaal domein,
maar tevens in de omliggende straten buiten het domein op het
grondgebied van de gemeente. Zij zullen dus ook vaststellingen
kunnen opmaken van overtredingen op de bepalingen van
intergemeentelijke codex (deel A), als de gemeentelijke codex deel B
(waarin het huishoudelijk reglement van het APB De Schorre is
opgenomen) en dit volgens de procedures en sancties opgenomen in
deel C- GAS-reglement. Om die reden dient ook in deel A en C een
artikel te worden opgenomen om hen die bevoegdheid te verlenen.
Uiteraard is dit enkel van belang voor gemeente Boom (de
sanctionerend ambtenaar heeft de tekst van het bewuste artikel tevens
bekeken, advies uitgebracht en goedgekeurd.
3) In de codex Hoofdstuk I:, Openbare overlast, orde en rust
4) Titel III: Activiteiten op de openbare weg, wordt een nieuwe Afdeling
1.7.2 ingevoegd: uitdelen en verkopen langs de openbare weg om te
voldoen aan de vraag van de politie binnen de zone om een artikel te
voorzien in de codex, waardoor het mogelijk wordt om te ageren tegen
de ergerlijke praktijken waarbij verkopers van tweedehands voertuigen
kaartjes steken tussen deuren/ruiten/ruitenwissers van voertuigen ‘uw
wagen interesseert ons’. Daarbij wordt veelvuldig melding gemaakt dat
de verdachten tijdens het steken van de kaartjes uitzonderlijke
aandacht hebben voor de inhoud van de voertuigen en zelfs voelen of
de voertuigen los zijn. Boom heeft reeds een gelijkaardig artikel in haar
eigen codex GPV (deel B) in Hoofdstuk I: Openbare overlast, orde en
rust, Titel II: Activiteiten op de openbare weg, Afd. 1.3: Uitdelen en
verkopen langs de openbare weg, art. 1.3.3, wat van toepassing is op
de geschetste problematiek (verbod om drukwerken, flyers e.d. tussen
ruitenwissers van voertuigen te steken),maar verder gaat dan het
verbod dat de andere gemeenten hiervoor willen voorzien, zodat toch
een apart artikel wordt ingelast in deel A, nl. art.1.7.2.1, met een
gelijkaardige tekst, waardoor gepast kan worden opgetreden in functie
van deze problematiek;
5) Hoofdstuk II: Openbare reinheid en Milieuzorg, Afdeling 2.1: Zuiverheid
van de openbare weg,
a)
In Art. 2.1.9 is voorzien:
‘In verkeersvrije en verkeersarme straten en pleinen, waar geen
voetpad is aangelegd, dienen de in artikel 2.1.6. vermelde
personen in de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde
voorwaarden, in deze verplichtingen (onderhoud/ruimen
voetpad) te voorzien en dit over een breedte van minimum 2
meter, gemeten vanaf de perceelsgrens: via de Preventiedienst
in Boom is er een vraag toegekomen om die verplichting te
willen terugschroeven tot een minimale breedte van 1,5 m.’: er
zijn immers straten in Boom (bvb. Bassinstraat waar de volledige
straatbreedte slechts 4 m. beslaat: op die manier zouden de
bewoners de volledige straat (voetpad + rijweg in dezelfde
bestrating) moeten onderhouden, waartegen bezwaar is
gerezen;
b)
In de titel bij art. 2.1.12 – Aanbrengen van publiciteitsborden,
affiches, borden,
teksten tekeningen,… op de
openbare weg, wordt dit laatste zinsdeel geschrapt om reden
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dat de problematiek zich ook voordoet naar leegstaande
panden toe. Zelfde schrapping wordt voorzien in art. 2.1.12 §1.
In art. 2.1.12 §2 is het verbod om andermans eigendom te
beplakken voorzien (≠ openbare weg = aanpalend aan de
openbare weg)
6) Opname artikelen i.v.m. dierenwelzijn zonder daarbij de artikelen van
de wet van 14-08-1986 m.b.t. de bescherming en het welzijn der dieren
te citeren: zie voorbeeld Stad Antwerpen, Afd. 4 codex. Voorstel om dit
op te nemen in de intergemeentelijke codex, deel A, Hoofdstuk II:
Openbare reinheid en Milieuzorg, Afdeling 2.3: Dieren, door toevoeging
van een art. 2.3.7 en 2.3.8 werd goedgekeurd in de GAS-werkgroep. De
voormalige artikelen 2.3.7 en 2.2.8 worden hernummerd in 2.3.9
(Bestrijding processierups) en 2.3.10 (Bestrijding ander ongedierte);
7)

Afdeling 2.7: Lawaaihinder
a)
Art. 2.7.1: de verwijzing naar het KB van 24/2/1977 dat niet meer
van toepassing is, wordt vervangen door de verwijzing naar de
vigerende Vlarem - wetgeving (Vlarem I d.d. 17/02/2012 –
handleiding in voege sinds 01/01/2013)
b)

Art. 2.7.2 – uitsluiting van lawaaihinder:
- schrapping punt d) een door het gemeentebestuur vergunde
manifestatie, voor zover de in de vergunning opgelegde
voorwaarden worden nageleefd: door het voorzien van deze
uitzondering op lawaaihinder kan in dit kader niet opgetreden
worden op basis van ‘gemengde inbreuken’ door de politie, op
grond van art. 561,1° S.WB. (‘nachtlawaai’) en evenmin
lawaaihinder op zich wanneer dit zich i.v.g. voordoet: deze
uitzonderingsgrond ondergraaft de ‘bewijslast’ wanneer de
politie PV opmaakt voor ‘nachtlawaai’ of lawaaihinder zonder
meer, zodat de sanctionerend ambtenaar doorgaans moet
seponeren. Deze uitzonderingsgrond dient in feite tot niets,
vermits er sowieso geen probleem is wanneer de
vergunningshouder zich aan de voorwaarden van de
vergunning houdt: doet hij dit niet, dan vormt de
uitzonderingsgrond voor lawaaihinder wel degelijk een extra
hinderpaal i.f.v. de bewijslast in het PV van de politie, waardoor
die principieel niet meer kan optreden;

e)

schrapping uitsluiting lawaaihinder m.b.t. lawaai voorkomend
van spelende kinderen: dit werd inmiddels besproken in de
Burgemeestersconferentie en aldaar gunstig geadviseerd:
vermits er tegen ‘spelende kinderen’ niet kan worden
opgetreden met GAS wordt deze passage geschrapt. Er kan in
de zone enkel worden opgetreden tegen 16-17 jarigen: die
vallen evenmin onder de noemer ‘spelende kinderen’, vermits
het hier adolescenten betreft die andere activiteiten uitvoeren,
zoals sporten of andere sociale omgangsvormen dan ‘spelen’.

8) Afdeling 3.2: Intergemeentelijke verordening conformiteitsattesten.
(conform model IVLW Rivierenland: Gemeentelijke verordening
conformiteitsattesten).
Art. 3.2.5 :
De verordening treedt in werking na de goedkeuring van de
gemeenteraad en de goedkeuring (bij MB van 30 juni 2015) van de
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Vlaamse minister van Wonen (gepubliceerd in het B.S. d.d. 24/12/2015).
Dit is een loutere aanvulling van de data van publicatie en goedkeuring
van de verordening conformiteitsattesten, die geldig is vanaf de
ministeriële goedkeuring.
8) Ook de inhoudstafel werd aangepast in functie van de voorliggende
wijzigingen.
Deel : B.
Dient volledig goedgekeurd te worden. Hierin is het
marktreglment vervangen door de nieuw gestemde op 17 maart 2015
Deel : C.
HOOFDSTUK VI : REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)
Afdeling 6.1 - Toepassingsgebied
“Artikel 6.1.2 – bevoegdheid provinciale ambtenaren om op te treden buiten
het domein van het APB De Schorre in Boom:
In het Provinciaal Domein APB De Schorre in de gemeente Boom zijn naast de
bepalingen van het huishoudelijk reglement, zoals goedgekeurd door de
Provincieraad van Antwerpen d.d. 28 mei 2015, de artikelsgewijs opgesomde
bepalingen van de (inter)gemeentelijke codex van politiereglementen en –
verordeningen (deel A, B en C) van toepassing, waarvoor provinciale
vaststellende ambtenaren bevoegd werden verklaard om de overtredingen
van die bepalingen vast te stellen en hiertoe specifiek werden aangesteld door
de gemeenteraad van Boom in zitting van … 2017.
Hun bevoegdheid voor het opmaken van bedoelde vaststellingen strekt zich
niet enkel uit tot het provinciaal domein van het APB De Schorre, maar tevens
tot alle omliggende straten ervan waar voor bepaalde evenementen op het
domein een specifieke tijdelijke parkeerregeling geldt en dit ongeacht de
aard van het evenement.”
Het bestaande artikel 2 en 3, worden hernummerd als 3 en 4.
In functie van het samenwerkingsverband dat begin 2017 (na opleiding
provinciale ambtenaren) zal opgezet worden tussen Gemeente- en
Provinciebestuur, inzonderheid het APB De Schorre, dient een artikel voorzien te
worden om de specifieke machtiging door de gemeenteraad en
bevoegdheidsomschrijving van de provinciale ambtenaren te voorzien die met
akkoord van de Provincie reikt tot buiten het provinciaal domein en de
omliggende straten op gemeentelijk grondgebied. De Provinciale
ambtenaren zullen hun opleiding tot vaststellend ambtenaar afronden in
maart 2017, waarna ze dan mee actief kunnen worden ingezet in het kader
van door Gemeente en Provincie georganiseerde evenementen op het
provinciaal domein: deze actieve samenwerking in kader evenementen en
overeenkomstig GAS-handhavingsbeleid om gezamenlijke initiatieven in
goede banen te leiden is een unicum voor België.
Art. 6.3.3 c) Gedepenaliseerde parkeerinbreuken
De hierna vermelde gedepenaliseerde verkeersovertredingen kunnen worden
bestraft met een administratieve geldboete (niet in Boom en Rumst en
evenmin in Hemiksem voor overtredingen op parkeren in de blauwe zone,
vermits hiervoor gebruik wordt gemaakt van een retributiesysteem).
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Deze foutieve libellering moet geschrapt worden, vermits deze het de politie
op het grondgebied van onze gemeente onmogelijk maakt om op te treden in
het kader van gedepenaliseerde parkeerinbreuken en vermits de
gemeentelijke vaststellers ingevolge afspraken met de politie niet optreden in
het kader van gedepenaliseerde inbreuken: deze vaststellingen gebeuren
door het personeel van de private concessionaris Besix-Park in functie van het
toepasselijke retributiereglement voor het in de afgesloten overeenkomst
opgesomde straten en deze regeling valt in feite buiten het toepassingsveld
van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties..
HOOFDSTUK VII/ SLOTBEPALINGEN
Artikel 7.1.1
Elke vorige politieverordening betreffende dezelfde onderwerpen wordt
opgeheven.
Artikel 7.1.2
Dit reglement wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad, de Griffie van de Rechtbank van eerste aanleg, de Griffie van
de Politierechtbank (conform art. 119 N.G.W.), de sanctionerend ambtenaar,
de Korpschef-Hoofdcommissaris van de Politiezone Rupel en de kapiteindienstchef van de gemeentelijke brandweer de sectorcommandant van de
Brandweerzone Rivierenland.
Artikel 7.1.3
Deze verordening codex van (inter)gemeentelijke politiereglementen en
verordeningen zal bekend worden gemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187
van het gemeentedecreet (via aanplakking en afkondiging op de
gemeentelijke website) en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek artikel 15
met betrekking tot de minderjarigen.
Dit reglement treedt is in werking getreden op 5 december 2014 (5 dagen na
afkondiging ervan).
Juridische grond
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijke toezicht
art. 135 van de nieuwe Gemeentewet (N.G.W.) inzonderheid §2,
volgens hetwelk de gemeenten, ten behoeve van de inwoners moeten waken
over de openbare orde, m.n. de openbare rust, openbare veiligheid, de
openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de
openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen;
art. 119 en 119bis N.G.W., gewijzigd door de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) dat de
bevoegdheden van de gemeenteraad bepaalt;
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De Wet van 24 juni 2013 betreffende de GAS en haar
uitvoeringsbesluiten.
Advies
De voormelde wijzigingen werd tevens voor verplicht advies voorgelegd te
Boom aan de Jeugdraad in vergadering van 19 oktober en tevens aan de
gemeenteraadscommissie van 22 juni 2016. Beiden gaven een positief advies.
Argumentatie
De intergemeentelijke codex (deel A + C-GAS-reglement) gestemd door de
gemeenteraad in zitting van 20 oktober 2015 is momenteel aan een herziening
toe is.
Bij deel B van de codex dient het marktreglement vervangen te worden door
de nieuw gestemde op de GR van 17/3/2015
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen

Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos,
Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing,
Rita Goossens en Annick De Wever
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1:
de aanpassingen aan de intergemeentelijke codex (deel A en C) en deel B
goed te keuren
Artikel 2:
de wijzigingen 2016/1 aan de codex van (inter)gemeentelijke
politiereglementen en –verordeningen (deel A, B en C) worden
bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
Gemeentedecreet en overeenkomstig art. 15 van de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties)
Artikel 3:
een afschrift van de aanpassingen aan de (inter)gemeentelijke codex van
politiereglementen en –verordeningen wordt verzonden aan:
het Parket van de Procureur des Konings te Antwerpen voor
politiezaken;
de hoofdgriffier van het Politieparket;
de hoofdgriffier van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
de sanctionerende ambtenaren bij IGEAN, Milieu & Veiligheid te
Wommelgem;
de hoofdcommissaris - korpschef van de Politiezone Rupel;
de sectorcommandant van de Brandweerzone Rivierenland .
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4. Vraag N-VA - bouwovertreding
TOELICHTING
Voor het vaststellen van een bouwovertreding wordt op de website
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Handhaving/Bouwovertredingmelden
aangeraden ofwel een melding te maken bij de gemeente ofwel een
melding te doen bij de politie. Wat is concreet de werkwijze binnen de
gemeente Hemiksem. Wij ontvangen klachten van burgers dat het niet
duidelijk is tot wie zij zich moeten richten. Is het mogelijk om hierover de burger
duidelijke informatie te bezorgen? Bv via Hallo Hemiksem?
Graag ook op de gemeenteraad een toelichting over welke werkwijze de
burger dient te volgen.
Antwoord wordt gegeven door Jenne Meyvis
De voorzitter sluit de zitting om 20:30uur.

Namens de gemeenteraad

Luc Schroyens
secretaris

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter

