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

politie verordeningen 

  

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, 

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. 

• Werkgroep samenkomst dd. 04/10/2017 voor de aanpassingen van de 

uniforme codex aan deel A en C. 

• Op 20/11/2017 werd deze aanpassing goedgekeurd op het college 

van burgemeester en schepenen. 
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Feiten en context 

Deel A, B en C zijn als bijlage toegevoegd aan deze beslissing. In deel A zijn er 

aanpassingen gemaakt, in deel C werd het protocolakkoord toegevoegd dat 

werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 september 2017. 

 

Wijzigingen deel A: 

Hoofdstuk 1 Openbare overlast, orde en rust. Titel II BEHOORLIJK GEBRUIK VAN 

DE OPENBARE WEG EN HET OPENBAAR DOMEIN 

 

'Afloop van regenwater en afvalwater' 

Artikel 1.4.28: 

In de gedeelten van de gemeente waar waterloopjes, grachten of een 

rioleringsnet bestaan, is het verboden regenwater komende van de koeren, 

terrassen of daken, of afvalwaters, ongeacht hun herkomst, op straat te laten 

lopen. 

 

Artikel 1.4.29: 

De gebouwen langsheen de openbare weg moeten voorzien zijn van een 

dakgoot, in goede staat van onderhoud, waardoor het regenwater van het 

dak wordt afgeleid en opgevangen. 

 

Artikel 1.4.30: 

Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater enig 

voorwerp te gooien waardoor ze kunnen verstoppen. 

 

Wijzigingen deel C: 

In de gemeenteraad van 12 september 2017 werd het protocolakkoord 

akkoord goedgekeurd. Deze werd als bijlage toegevoegd in deel C. 

 

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; 

• De Wet van 24 juni 2013 betreffende de GAS en haar 

uitvoeringsbesluiten. 

 

 

Advies 

Er zijn geen adviezen vereist. 

 

Argumentatie 
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De intergemeentelijke codex deel A werd ligt gewijzigd. In deel C werd het 

protocolakkoord GAS2 en GAS3 (gemengde inbreuken) goedgekeurd op de 

gemeenteraad van 12 september 2017 toegevoegd.  

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële 

gevolgen 
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Artikel 1 

Het college beslist: 

De aanpassingen aan de intergemeentelijke codex deel A goed te keuren en 

akte te nemen van de vervollediging van deel C door toevoeging van het 

protocolakkoord. 
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