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Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen
Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, 
Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter 
Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

HERVASTSTELLEN VAN HET REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, tweede lid, 2°;

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten 
laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit 
feit veroorzaakte schade;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van 
het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 
en F103, vastgesteld met een automatisch werkende toestellen;

Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 mei 2010 tot aanstelling van de ambtenaar, belast met het opleggen 
van de administratieve sancties;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2018 tot hervaststelling van het reglement betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende er geen schriftelijk advies van de jeugdraad noodzakelijk is aangezien de toepassing ten aanzien van de 
minderjarigen niet wordt gewijzigd;

Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare orde met name de 
openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast op de openbare wegen, 
plaatsen en in openbare gebouwen;

Overwegende het sanctioneren van inbreuken op het stilstaan en parkeren sinds 2019 geschieden via de gemeente 
Koksijde waarvoor er met het Openbaar Ministerie een protocolakkoord werd afgesloten waarbij de richtlijnen voor de 
bestuurlijke handhaving in de praktijk zal worden vastgelegd; 

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, zoals gevoegd in bijlage, wordt 
hervastgesteld en heft het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 12 december 2018 
op.

Namens de leden van de gemeenteraad

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter
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