STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 21 maart 2022
Aanwezig:

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

Voorwerp: Uniforme algemene politieverordening. Vijftiende wijziging.
De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
I.

Aanleiding en overwegingen

1.
De vigerende algemene politieverordening van de stad Harelbeke (APV) werd vastgesteld
op 12.04.2010.
Ze werd aangepast bij beslissingen van 17.10.2011, 09.12.2013, 28.04.2014,
20.04.2015, 21.12.2015, 21.11.2016, 17.07.2017, 20.11.2017, 10.09.2018, 19.10.2020,
14.06.2021, 15.11.2021 en 17.01.2021.
Er ligt, op grond van de navolgende overwegingen, een voorstel tot vijftiende wijziging
voor.
2.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 41 tweede lid, 2° van het decreet lokaal
bestuur (DLB) en art. 119 van de nieuwe gemeentewet (NGW).
De voorgestelde wijzigingen hebben de handhaving van de openbare orde in de ruimste
zin van het woord als voorwerp.
3.
3.1.

Wijziging art. 1 APV. Opname van gewestelijke vaststellers in art. 1 APV

De gemeenteraad heeft op 21.02.2022 een aantal personeelsleden van OVAM (de
Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) aangeduid als gewestelijk vaststeller GAS
(ambtenaar-vaststeller) aangewezen door de gemeenteraad van de stad Harelbeke voor
het vaststellen van overtredingen op de artikelen 106, 110, 121 t.e.m. 123, 125 t.e.m.
129, 130, 131, 144 en 294 t.e.m. 328 - inbegrepen de erin betrokken begrippen zoals
bepaald in de artikelen 28 en 29 - van de algemene politieverordening van de stad
Harelbeke en bijkomend art. 147 par. 2 APV (bijhebben hondenpoepzakje).

De personeelsleden van OVAM zijn gewestelijke ambtenaren in de zin van art. 21 par. 1,
2° van de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Door deze beslissing van de gemeenteraad van 21.02.2022 dient ook een bijkomend
vierde lid in art. 1 van de APV te worden opgenomen. Op die wijze worden deze
personeelsleden van OVAM ook in de APV aangeduid als ambtenaar-vaststeller voor de
overtreding van de aangegeven artikelen.
Er wordt op deze gronden voorgesteld artikel 1 van de algemene politieverordening
(APV) her vast te stellen als volgt, zie het nieuwe vierde lid:
“In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen
om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken.
De politieambtenaren aangeduid in de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat
in deze politieverordening. Van de vaststelling wordt proces-verbaal opgemaakt.
De inbreuken op de artikelen 106, 110, 121 t.e.m. 123, 125 t.e.m. 129, 130, 131, 144
en 294 t.e.m. 328 - inbegrepen de erin betrokken begrippen zoals bepaald in de artikelen
28 en 29 - van deze algemene politieverordening kunnen, met toepassing van art. 21
par. 1, 2° van de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, ook worden vastgesteld door personeelsleden van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen) die hiertoe binnen het raam van hun
bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen.
De inbreuken op de artikelen 106, 110, 121 t.e.m. 123, 125 t.e.m. 129, 130, 131, 144
en 294 t.e.m. 328 - inbegrepen de erin betrokken begrippen zoals bepaald in de artikelen
28 en 29 - en bijkomend art. 147 par. 2 APV (bijhebben hondenpoepzakje) van deze
algemene politieverordening kunnen, met toepassing van art. 21 par. 1, 2° van de wet
van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ook worden
vastgesteld door gewestelijke vaststellers die personeelslid zijn van OVAM en die hiertoe
binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen.
Indien OVAM bepaalt dat hun personeelsleden op bepaalde artikelen geen vaststellingen
zullen (mogen) doen, dan heeft dit een beperkende invloed.
De inbreuken vermeld in de twee voorgaande leden worden in een bestuurlijk verslag of
vaststelling opgenomen. Voor deze inbreuken dient het woord “proces-verbaal” in deze
verordening te worden gelezen als “bestuurlijk verslag” of “vaststelling”.”
De gemeenteraad sluit zich bij het voorstel en de daartoe gehanteerde motieven aan.
3.2. Hervaststellen art. 347 APV. Delegatie aan het college van de beëindiging van de
concessie van verwaarloosde graven
Art. 347 van de APV, opgenomen onder hoofdstuk 6 onderhoud van graven luidt als
volgt:
“De belanghebbenden moeten de graven zo onderhouden dat ze niet verwaarloosd zijn.
Verwaarlozing staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, vervallen, ingestort,
bouwvallig of door plantengroei overwoekerd is. De verwaarlozing wordt vastgesteld in
een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. De akte blijft een jaar bij het graf en
aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Indien het onderhoud na het verstrijken
van die termijn niet is gebeurd, wordt op bevel van het gemeentebestuur van ambtswege
overgegaan tot afbraak of wegname van de materialen op kosten van de in gebreke
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Art. 10 van het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
bepaalt in zijn laatste lid het volgende:
“Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan de gemeenteraad of het
bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband een einde maken
aan de concessie. De gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het college van
burgemeester en schepenen”.
Het verlenen van een grafconcessie is via uitvoering van het gemeentelijk tarief-,
gebruiks- en retributiereglement bevoegdheid van het college (zie ook art. 56 par. 1,
tweede lid decreet lokaal bestuur, DLB)).
Om redenen van efficiëntie en omdat het ook al het college is dat de grafconcessies
verleent, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld art. 347 APV her vast te stellen en
daarbij expliciet te bepalen dat het beëindigen van de concessie bij niet-herstelling tot de
bevoegdheid van het college behoort.
Bij de hervaststelling van art. 347 APV wordt ook nauwer bij de tekst van art. 10 van het
decreet van 16.01.2004 gebleven.
Volgende nieuwe tekst voor art. 347 APV wordt ter goedkeuring voorgesteld:
“De geconcedeerde graven moeten onderhouden worden.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn
gemachtigde. Die akte wordt een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de
begraafplaats uitgehangen.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het college van
burgemeester en schepenen een einde maken aan de concessie. Daarna wordt op
beslissing van de burgemeester overgegaan tot afbraak of wegname van de materialen
op kosten van diegene die in gebreke blijven.”
De gemeenteraad sluit zich bij het voorstel en de daartoe gehanteerde motieven aan.
4.
Er werd, overeenkomstig art. 4 par. 5 van de wet van 24.06.2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, advies gevraagd aan de jeugdraad.
De jeugdraad heeft bij brief van 05.03.2022 positief geadviseerd.
II.

Rechtsgrond en bevoegdheidsgrondslag

5.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-

de nieuwe gemeentewet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken,
de artikelen 119, 119bis, 133 en 135 par. 2 zoals thans van kracht;

-

het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten;
omzendbrief BA 2006/03 van 10.03.2006 betreffende de toepassing van het
decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten;
de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 20 en 21 par. 1,
2°;
de uitvoeringsbesluiten bij de aangehaalde wet van 24.06.2013;
het decreet lokaal bestuur (DLB), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken, art. 41 tweede lid, 2°, 286 tot en met 288 en 330.

Om deze redenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging in openbare zitting;
25 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Artikel 1 van de algemene politieverordening (APV) wordt hervastgesteld als volgt:
“In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen
om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken.
De politieambtenaren aangeduid in de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat
in deze politieverordening. Van de vaststelling wordt proces-verbaal opgemaakt.
De inbreuken op de artikelen 106, 110, 121 t.e.m. 123, 125 t.e.m. 129, 130, 131, 144
en 294 t.e.m. 328 - inbegrepen de erin betrokken begrippen zoals bepaald in de artikelen
28 en 29 - van deze algemene politieverordening kunnen, met toepassing van art. 21
par. 1, 2° van de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, ook worden vastgesteld door personeelsleden van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen) die hiertoe binnen het raam van hun
bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen.
De inbreuken op de artikelen 106, 110, 121 t.e.m. 123, 125 t.e.m. 129, 130, 131, 144
en 294 t.e.m. 328 - inbegrepen de erin betrokken begrippen zoals bepaald in de artikelen
28 en 29 - en bijkomend art. 147 par. 2 APV (bijhebben hondenpoepzakje) van deze
algemene politieverordening kunnen, met toepassing van art. 21 par. 1, 2° van de wet
van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ook worden
vastgesteld door gewestelijke vaststellers die personeelslid zijn van OVAM en die hiertoe
binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen.
Indien OVAM bepaalt dat hun personeelsleden op bepaalde artikelen geen vaststellingen
zullen (mogen) doen, dan heeft dit een beperkende invloed.
De inbreuken vermeld in de twee voorgaande leden worden in een bestuurlijk verslag of
vaststelling opgenomen. Voor deze inbreuken dient het woord “proces-verbaal” in deze
verordening te worden gelezen als “bestuurlijk verslag” of “vaststelling”.”

Artikel 2:
Art. 347 van de APV wordt hervastgesteld als volgt:
“De geconcedeerde graven moeten onderhouden worden.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn
gemachtigde. Die akte wordt een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de
begraafplaats uitgehangen.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het college van
burgemeester en schepenen een einde maken aan de concessie. Daarna wordt op
beslissing van de burgemeester overgegaan tot afbraak of wegname van de materialen
op kosten van diegene die in gebreke blijven.”
Artikel 3:
De overtreding van de bij deze beslissing in de algemene politieverordening ingevoegde,
gewijzigde of hervastgestelde bepalingen is strafbaar overeenkomstig Titel 1
(Strafbepalingen) van Deel 1 (Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van de
algemene politieverordening van de stad Harelbeke zoals oorspronkelijk vastgesteld op
12.04.2010 en naderhand verschillende malen gewijzigd en waarvan artikel 2 luidt als
volgt:
“Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, worden de inbreuken op de bepalingen van deze
politieverordening gestraft met:
1° een administratieve geldboete van maximum 350 euro;
2° een administratieve schorsing van een verleende toestemming of vergunning;
3° een administratieve intrekking van een verleende toestemming of vergunning;
4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.
Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op
het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 175
euro.
De in het eerste lid bedoelde schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het
college van burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete wordt opgelegd
door de sanctionerend ambtenaar.”
Artikel 4:
Dit reglement zal op de webtoepassing van de stad worden bekendgemaakt
overeenkomstig art. 286 van het DLB. Het treedt in werking overeenkomstig artikel 288
eerste lid.
Op dezelfde dag als de bekendmaking zal de toezichthoudende overheid via het digitaal
loket van deze bekendmaking op de hoogte worden gebracht.
Artikel 5:
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen de
oorspronkelijke tekst van de algemene politieverordening van de stad Harelbeke,

hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 12.04.2010 en gewijzigd bij besluit van
17.10.2011, 09.12.2013, 28.04.2014, 20.04.2015, 21.12.2015, 21.11.2016, 17.07.2017,
20.11.2017, 10.09.2018, 19.10.2020, 14.06.2021 en 15.11.2021 te coördineren met de
tekst van deze wijzigingsbeslissing.
Artikel 6:
Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de deputatie van de
Provincieraad, de procureur des Konings van West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, de
afdelingsgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk,
de afdelingsgriffier van de politierechtbank van West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, aan
de sanctionerend ambtenaren, de bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de
Politiezone GAVERS (Deerlijk en Harelbeke) en aan de voorzitter van het politiecollege.
NAMENS DE GEMEENTERAAD
Carlo Daelman
Algemeen directeur

Getekend door:Carlo Daelman (Signature
Getekend op:2022-03-28 09:20:11 +02:0
Reden:Goedgekeurd en met eID onderte

Willy Vandemeulebroucke
Wnd. voorzitter

Getekend door:Rita Beyaert (Signature)
Getekend op:2022-03-28 15:56:41 +02:0
Reden:Goedgekeurd en met eID onderte

