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Voorwerp :

Wijziging reglement van intern bestuur op de verloren voorwerpen
De Raad,

Herziend haar besluit van 7 juni 1988 houdende reglement van inwendig bestuur op de
verloren voorwerpen;
Gelet op de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot
uitzetting;
Overwegende dat er problemen zijn gerezen betreffende de bestemming te geven aan de
fietsen en de motorvoertuigen gevonden op de openbare weg die niet door de eigenaars zijn
afgehaald of waarvan de eigenaars onbekend zijn gebleven;
Besluit : (stemming : 29 voor)
Enig artikel: Artikel 6 van het gemeenteraadsbesluit van 7 juni 1988 houdende reglement van
inwendig bestuur op de verloren voorwerpen, wordt gewijzigd als volgt:
Art 6

De fietsen en de motorvoertuigen zullen periodiek verkocht worden aan de
meestbiedende beroepsverkoper of schrootopkoper, aan de hand van
biedingen onder gesloten omslag.
De burgemeester kan nochtans dergelijke voertuigen gratis ter beschikking
stellen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van
instellingen of verenigingen met een menslievend doel.
Hij kan ook een dergelijk voertuig bestemmen voor het intern gebruik van de
gemeentediensten.
Gedaan in bovenvermelde zitting.
Namens de Gemeenteraad.
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