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Vaststellen van de algemene politieverordening
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Besluit

»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41.
Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119, 119bis en 135, § 2.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Beslissing van de gemeenteraad van 8 april 2021 over vaststellen van de
algemene politieverordening.
» Brief van 21 januari 2022 van IVIO over aanpassingen die moeten gebeuren in
de algemene politieverordening.
» Algemene politieverordening.
» Het is nodig om de algemene politieverordening te wijzigen:
- Artikel 332ter: het woord ‘gemiddeld’ wordt geschrapt omwille van
juridische onduidelijkheid.
- Artikel 334ter: het woord ‘gemiddeld’ wordt geschrapt omwille van
juridische onduidelijkheid.
» De gemeenteraad is bevoegd om de algemene politieverordening vast te
stellen.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De algemene politieverordening, die als bijlage gevoegd is bij dit punt, vast te
stellen.
Artikel 2
De algemene politieverordening treedt in werking vanaf heden. De bestaande
algemene politieverordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 8 april
2021, wordt opgeheven.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de beslissing, inclusief de bijlage, publiceren op de
gemeentelijke website met vermelding van de publicatiedatum.
» dienst secretariaat: de beslissing, inclusief de bijlage, melden aan de
toezichthoudende overheid.
» dienst grondgebiedszaken: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
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griffie van de rechtbank van eerste aanleg
(kortrijk.correctionelegriffie@just.fgov.be): 1;
griffie van de politierechtbank (Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk): 1;
politiezone (info@police.belgium.eu): 1;
deputatie: 1;
gemeente Wevelgem: 1;
stad Menen: 1;
sanctionerend ambtenaar (stad Kortrijk): 1;
IVIO (martine.spriet@ivio.be): 1.
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