
 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

  

Zitting van dinsdag 05 december 2017  

Aanwezig: 

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester 

Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet: 

Schepenen 

Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 

Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Delphine Cloet, 

Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 

Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, 

Nancy Vandenabeele: Raadsleden 

Guido De Langhe: Secretaris 

Verontschuldigd/Afwezig: 

Xavier Wyckhuyse, Connie Devos, Martine Vandevelde: Raadsleden 

 

15. Voorwerp: Openbare zitting: GAS: aanstellen intergemeentelijke vaststeller (IMOG) 

 

De Raad, 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet); 

Overwegende dat de GAS-wetgeving voorziet dat personeelsleden van intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, die hiertoe binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad 

worden aangewezen, vaststellingen kunnen doen van inbreuken;  

Gelet op het KB van 21 december 2013, in het bijzonder art. 2 tot vaststellen van de minimumvoorwaarden 

inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn 

tot vaststellen van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke 

administratieve sanctie; 

Gelet op de Algemene Politieverordening + bijlagen (APV) goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 maart 

2017; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 september 2016 betreffende de goedkeuring van een 

samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en stad Kortrijk betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties; 

Gelet op het samenwerkingsprotocol tussen de politiezone Mira, de afvalintercommunale IMOG en de stad 

Waregem, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 7 november 2017;  

Overwegende dat het aangewezen is om een medewerker van IMOG aan te stellen als GAS-vaststeller, 

zodoende dat er adequaat kan opgetreden worden tegen afvalgerelateerde kleine vormen van overlast; 

Overwegende dat de medewerker van IMOG, de heer Louis Simoen de opleiding van GAS-vaststeller in de 

West-Vlaamse Politieschool met vrucht beëindigd heeft; 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 november 2017; 

Gelet op de uitslag van de stemming: 

voor: 30 



tegen: 0 

onthoudingen: 0 

Besluit: 

Art. 1: De gemeenteraad stelt de heer Louis Simoen, medewerker van afvalintercommunale IMOG, aan als 

intergemeentelijke vaststeller van inbreuken tegen de APV, meerbepaald afvalgerelateerde kleine 

vormen van overlast. 

Art. 2: In de Algemene Politieverordening Waregem wordt in art. 208 een tweede lid toegevoegd, als 

volgt: 

“De intergemeentelijke vaststeller(s) is (zijn) bevoegd om afvalgerelateerde kleine vormen van 

overlast vast te stellen, die een overtreding inhouden vervat in deze politieverordening”. 

Art. 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

- IMOG 

- De verantwoordelijke van het GAS-team van Kortrijk 

- De korpschef van de politiezone MIRA 

- Het parket van de Procureur des Konings te Kortrijk 

- De griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Griffie van de Politierechtbank te Kortrijk. 

Art. 4: Deze beslissing wordt bekendgemaakt conform art. 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 

 

 

Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 

 

(get) Guido De Langhe (get) Kurt Vanryckeghem 

Secretaris Voorzitter-Burgemeester 

 

Voor eensluidend afschrift 

Waregem, 11 december 2017 

Guido De Langhe Kurt Vanryckeghem 

Secretaris Voorzitter-Burgemeester 
 

 


