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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 28/10/2021
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven,
Anita Horions, Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens,
Ann Kauffmann, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
GAS-reglement - aanbeveling aan de provinciaal sanctionerend ambtenaar ivm bemiddeling als alternatief voor
administratieve boete.
Aanleiding en doel
Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties
vastgesteld.
In dezelfde zitting heeft de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur Limburg
goedgekeurd en werden de door de provincieraad voorgedragen provinciaal sanctionerend ambtenaren
aangeduid als sanctionerend ambtenaar voor de afhandeling van de GAS-boetes voor de gemeente Pelt.
Op 12 april 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen een samenwerkingsovereenkomst met de stad
Sint-Truiden afgesloten betreffende bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties.
Sint-Truiden heeft op dit vlak ervaring sinds 2008, heeft sinds 2013 een voltijds GAS-bemiddelaar in dienst en stelt
de expertise ter beschikking aan alle steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van
de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet gemeentelijke administratieve sancties;
Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in
het kader van de gemeentelijke administratieve sancties;
Besluit van de provincieraad van Limburg van 21 november 2018 tot aanduiding van de provinciaal sanctionerend
ambtenaren voor de afhandeling van GAS-boetes voor de gemeenten en tot vaststelling van een ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende gemeenten;
Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Pelt en de provincie Limburg in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2020;
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2020 betreffende het reglement op de gemeentelijke
administratieve sancties;
Financiële impact en visum
Geen financiële impact
Motivering
Uit het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Pelt (pg. 5 en pg. 37)
“Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente Pelt wil een sociale gemeente zijn waarin er aandacht is
voor elk individu binnen de samenleving. Pelt wil een sterk en gedragen lokaal sociaal beleid realiseren dat met een
geheel van acties over alle beleidsdomeinen heen de veerkracht van de inwoners versterkt. We doen dit binnen de
Vlaamse beleidsprioriteiten en in samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, diensten en de inwoners.
Pelt is zo een zorgzame en warme gemeente waar mensen goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen.”
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“Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente.
Pelt wil een gemeente zijn waar veiligheid en een optimale dienstverlening hoog in het vaandel gedragen
worden. ….
Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid
De mensen in Pelt dienen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving.
Om goed te kunnen leven in Pelt dienen de mensen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun
omgeving. De diensten zetten daarom - binnen het domein veiligheid - de basistaken, de wettelijke
opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder.”
Het GAS-reglement voorziet verschillende sancties:
- administratieve geldboete van max. 350 euro voor meerderjarigen en max. 175 euro voor minderjarigen;
- schorsing vergunning
- intrekking vergunning
- tijdelijke/definitieve sluiting inrichting
Er bestaan twee alternatieven voor de administratieve geldboete:
- lokale bemiddeling
- gemeenschapsdienst
De sancties ‘intrekken’ en ‘schorsing van een vergunning’ alsook de ‘tijdelijke en/of definitieve sluiting van een
inrichting’ worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete en de
mogelijke alternatieven hiervoor worden opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.
Bij een inbreuk gepleegd door een minderjarige wordt verplicht een bemiddelingsaanbod gedaan. Bij een inbreuk
gepleegd door een meerderjarige, is dit een mogelijkheid.
Op voorstel van de GAS-bemiddelaar van de Stad Sint-Truiden, die sinds 2008 ervaring heeft met GAS-overtredingen
en bemiddeling, wil het bestuur voor Pelt een aantal criteria vastleggen als leidraad voor de sanctionerend
ambtenaar om te beslissen of bemiddeling een nuttig alternatief is voor een administratieve geldboete.
Criteria bemiddeling
1. Particulier als benadeelde partij
Een tweede criterium waarmee we rekening willen houden bij het al dan niet aanbieden van bemiddeling, is de
benadeelde partij, meer bepaald wanneer het gaat over een particuliere burger. Een geldboete biedt niet altijd
een duurzame oplossing voor de benadeelde partij (bijvoorbeeld in het geval van geluidsoverlast). Via
bemiddeling tussen beide partijen (overtreder-benadeelde) kan het conflict bedaard worden en wordt een
oplossing gezocht waarin beide partijen zich kunnen vinden.
2. Financiële schade
Financiële schade is een derde criterium dat meespeelt in het aanbieden van bemiddeling. Het is namelijk enkel
via de bemiddeling dat de benadeelde partij zijn schade kan verhalen op de overtreder. Hierbij kan zowel gedacht
worden aan schade aan het openbaar domein (waarbij de gemeente zelf benadeeld wordt) als schade die
particulieren hebben geleden als gevolg van een GAS-inbreuk.
3. Kwetsbare doelgroep
Een voordeel van bemiddeling is dat hiermee kwetsbare doelgroepen worden bereikt. Kwetsbare doelgroepen
hebben vaak financiële moeilijkheden waardoor het opleggen van een geldboete hen niet vooruit helpt in hun
vaak al penibele situatie, integendeel. Bovendien beseft men (door een samenloop van verschillende problemen
of het niet beheersen van de taal) soms niet dat het over een sanctie gaat en weet men niet welk gedrag
gesanctioneerd wordt en welk gedrag ongewenst is.
Vaak gaat het namelijk om mensen die de Nederlandse taal (nog) niet voldoende beheersen, mensen in
(kans)armoede, mensen met een zekere psychische kwetsbaarheid of een verslavingsproblematiek.
Bij deze doelgroep is de kans op een gedragsverandering groter via bemiddeling dan via een geldboete. Door
bemiddeling krijgen overtreders namelijk de kans om gesensibiliseerd en/of opgeleid te worden (bijvoorbeeld
voor het correct aanbieden van afval). Indien nodig kan er tot slot doorverwezen worden naar de hulpverlening
of kan er een alternatieve taakstraf op maat van de overtreder aangeboden worden.
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Kortom, de mogelijke alternatieven als uitkomst van een bemiddeling zijn talrijk en voldoende gedifferentieerd
zodat er steeds een uitkomst op maat van zowel de overtreder als van de inbreuk kan worden voorgesteld.
Belangrijk is dat de overtreder zelf de keuze kan maken om al dan niet in te gaan op het aanbod tot bemiddeling.
De minder kwetsbare groepen zullen bijgevolg vaker opteren om de boete te betalen. Uit de cijfers (stad SintTruiden) blijkt dat ongeveer de helft van de overtreders niet ingaat op het bemiddelingsaanbod.
4. Op verzoek van de GAS-vaststeller via het vaststellingsverslag
Tot slot kan aan een bepaalde inbreuk al een hele geschiedenis vooraf zijn gegaan. De GAS-vaststeller kan dan,
eventueel na overleg met bepaalde instanties of diensten, oordelen dat een bemiddeling meer aangewezen is
dan het opleggen van een geldboete. Hij vermeldt dit in zijn vaststellingsverslag dat wordt overgemaakt aan de
provinciaal sanctionerend ambtenaar. Het opzet is om via de bemiddeling de gewenste oplossing, in samenspraak
met de gemeente/benadeelde partij, te bekomen.
Via dit besluit met duidelijke criteria willen we ervoor zorgen dat bemiddeling een belangrijke plaats krijg in het GASbeleid van de gemeente Pelt.
Stemming
Aantal ja-stemmen: 26.
Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Leon Alders, Kim Strzebonski en Benny Bax.
BESLUIT :
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de criteria voor het aanbieden van bemiddeling als alternatief voor bepaalde GASovertredingen begaan in Pelt goed :
- Particulier als benadeelde partij;
- Financiële schade;
- Kwetsbare doelgroep;
- Op verzoek van de GAS-vaststeller via het vaststellingsverslag.
Artikel 2.Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciaal sanctionerend ambtenaar, als aanbeveling bij de
behandeling van GAS-overtredingen in de gemeente Pelt.
Namens de gemeenteraad :

.

de secretaris
get. Peter Spooren

de voorzitter
get. Juul Vrolix

voor eensluidend uittreksel:
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