STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 16 mei 2022
Aanwezig:

Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, André Vanassche, Rik Vandenabeele,
Rosanne Mestdagh, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Melissa Depraetere,
Louis Byttebier, Filip Lainez, Thomas Guillemyn, Koen Opsomer,
Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-Marie Platteau, Nancy Debeerst,
Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn, Heidi Sohier, Steven Decaluwe:
Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Aanvullende reglementen op het wegverkeer op gewestwegen,
provinciewegen en gemeentewegen. Delegatie aan het college van
burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
I.

Aanleiding en motivering

1.
Blijkens art. 4 par. 1 van het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
stelt de gemeenteraad de aanvullende reglementen vast op de gewest- en de
provinciewegen die zich op haar grondgebied bevinden, met uitzondering van de
autosnelwegen. Deze bevoegdheid kan door de gemeenteraad worden toevertrouwd
(gedelegeerd) aan het college van burgemeester en schepenen in afwijking van art. 41
tweede lid, 2° van het decreet lokaal bestuur (DLB).
Blijkens art. 5 par. 1 van het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
stelt de gemeenteraad de aanvullende reglementen vast op de gemeentewegen die zich
op haar grondgebied bevinden. Deze bevoegdheid kan door de gemeenteraad eveneens
worden toevertrouwd (gedelegeerd) aan het college van burgemeester en schepenen in
afwijking van art. 41 tweede lid, 2° van het decreet lokaal bestuur (DLB).
Art. 130bis van de nieuwe gemeentewet (NGW) kent de bevoegdheid tot het vaststellen
van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer - die dus niet slaan op een permanente
of periodieke situatie – sowieso al rechtstreeks toe aan het college. Art.130bis NGW is
nog van toepassing in het Vlaamse Gewest en kan bv. worden toegepast in het kader van
wielerwedstrijden.
De bevoegdheidsverdeling en de mogelijke delegatie vermeld in art. 4 en 5 van het
decreet van 16.05.2008 slaat op permanente en periodieke toestanden. De tijdelijke
politieverordeningen vallen daarbuiten en zijn gevat in art. 130bis NGW.
2.

Het opstellen van aanvullende reglementen op het wegverkeer op permanente en
periodieke toestanden vergt vaak een afhandeling binnen korte termijn. Een delegatie
aan het college komt daaraan tegemoet, aangezien het college wekelijks vergadert.
Aanvullende reglementen op het wegverkeer op permanente en periodieke toestanden
zijn ook rechtstreeks een uitvloeisel van besprekingen in de mobiliteitscommissie. De
verslagen van deze commissie worden besproken in het college.
Een delegatie overeenkomstig art. 4 en 5 van het decreet van 16.05.2008 komt ook,
gezien art. 130bis NGW, de uniformiteit ten goede nu aldus alle wegverkeersreglementen
(tijdelijke of niet) bij een en hetzelfde orgaan van de stad zouden terecht komen.
Een delegatie door de gemeenteraad aan het college overeenkomstig art. 4 en 5 van het
decreet van 16.05.2008 dient bijgevolg de efficiëntie.
De delegatie inzake gewest- en de provinciewegen, met uitzondering van de
autosnelwegen, is bovendien ook verantwoord omdat een kruispunt tussen een
gemeenteweg en een gewestweg deel uitmaakt van de gewestweg (zie art. 7 van het
decreet van 16.05.2008) en gebiedsdekkende maatregelen die zowel gewest- als
gemeentewegen omvatten niet mogen worden gespreid over twee aanvullende
wegverkeersreglementen, nl. een voor de gewestweg en een voor de gemeenteweg.
Beperkt men de delegatie tot de gemeentewegen, dan zou men een aanvullende
verkeersregeling die een kruispunt tussen een gemeenteweg en een gewestweg omvat of
gebiedsdekkend is en zowel gewest- als gemeentewegen omvat, zowel – ieder wat zijn
bevoegdheid betreft – in de gemeenteraad als het college moeten laten vaststellen. Dit
is niet efficiënt en zou vroeg of laat tot fouten en moeilijkheden leiden.
De gemeenteraadsleden kunnen ook altijd kennis nemen van de collegebesluiten in
uitvoering van de delegatie en hierover eventueel vragen stellen.
De delegatie kan ook te allen tijde worden opgeheven.
3.
Het college van burgemeester en schepenen stelt op voormelde gronden voor om
overeenkomstig art. 4 en 5 van het decreet van 16.05.2008
van de
delegatiebevoegdheid gebruik te maken.
De gemeenteraad sluit zich bij de motieven van het college aan.
II.

Rechtsgrond

4.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen en
instructies:
- de nieuwe gemeentewet van 24.06.1988 (NGW), in het bijzonder en zonder zich
daartoe te willen beperken art. 119 en 135 par. 2;
- het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 (DLB), in het bijzonder en zonder zich
daartoe te willen beperken de artikelen 40 par. 3, 41 tweede lid, 2°, 286, 287,
288 en 330;
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij K.B. van
16.03.1968 zoals van kracht;
- het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, in het

-

bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 4 par. 1, 5 par. 1
en 7;
het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
het M.B. van 11.10.1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden;
omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
26 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Art. 1:
De bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op het wegverkeer op
de gewest- en de provinciewegen, met uitzondering van de autosnelwegen, gelegen op
het grondgebied van de stad Harelbeke wordt bij toepassing van art. 4 par. 1 van het
aangehaalde decreet van 16.05.2008 gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen.
De bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op het wegverkeer op
de gemeentewegen gelegen op het grondgebied van de stad Harelbeke wordt bij
toepassing van art. 5 par. 1 van het aangehaalde decreet van 16.05.2008 gedelegeerd
aan het college van burgemeester en schepenen.
Art. 2:
Over de uitoefening van deze bevoegdheid zal als volgt aan de gemeenteraad worden
gerapporteerd: via de goedgekeurde verslagen van het college.
Art. 3:
Deze beslissing zal op de webtoepassing van de stad worden bekendgemaakt
overeenkomstig art. 286 van het DLB.
Dit delegatiereglement treedt in werking op datum van zijn bekendmaking.
Op dezelfde dag als de bekendmaking zal de toezichthoudende overheid via het digitaal
loket van deze bekendmaking op de hoogte worden gebracht.
Art. 4:
Dit delegatiereglement zal digitaal eveneens ter kennisgeving worden overgemaakt aan
het
departement
mobiliteit
en
openbare
werken
via
aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be.
NAMENS DE GEMEENTERAAD
Carlo Daelman
Algemeen directeur

Rita Beyaert
Voorzitter
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