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VERSLAG
1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 11-06-2013
Het verslag wordt goedgekeurd. Het “to-do” lijstje uit het verslag zal op vergadering
commissie algemene zaken worden overlopen in oktober ek.
2. Bespreking jaarverslag 1 januari 2012 – 31 december 2012 van de
interlokale vereniging Gemeentelijke Administratieve Sancties
Arrondissement Mechelen (GASAM) en het activiteitenverslag van de stad
Mechelen in verband met het bemiddelingsproject in het kader van de
administratieve sancties 2012-2013 (toelichting door B. Passemiers).
Bart Passemiers geeft aan de hand van een powerpointpresentatie een toelichting bij het
jaarverslag van 2012. In bijlage vindt u deze PPT in extenso.
Nadien worden volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:







Een lid vraagt of er info beschikbaar is over de gemiddelde hoogte van een GASboete in de andere centrumsteden. Bart Passemiers zal hieromtrent info vragen
aan zijn collega’s. Burgemeester benadrukt wel dat de gemeentelijke autonomie
speelt op dit punt. In bijlage vindt u info over aantal GAS-dossiers in andere
centrumsteden in werkjaar 2011.
Een lid vraagt of inningskosten voor overtreders die uiteindelijk “onvermogend”
worden verklaard niet verloren zijn. Burgemeester benadrukt dat dit niet te
vermijden is en zich voordoet bij alle betalingen aan de stad.
Worden de herhalingen van overtredingen bijgehouden? Spreker bevestigt dat
deze info nauwgezet in beheersoftware wordt bijgehouden.
Leden vragen ook dat integraal jaarverslag GASAM digitaal wordt meegestuurd
met verslag van deze vergadering.
Lid maakt opmerking over boete voor parkeren op brandweg. Burgemeester
benadrukt dat dit bedreiging van openbare veiligheid is en hier moét tegen
opgetreden worden.

3. Bespreking tekstamendementen op de Algemene Bestuurlijke
Politieverordening door de werkgroep ad hoc administratieve sancties
binnen de commissie Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken.
Vergadering gaat akkoord met werkwijze dat ingediende amendementen (in bijlage) op
deze vergaderingen door fracties worden toegelicht waarop een korte reflectie kan
volgen.
Onder meer op basis van deze amendenten zal het college zelf ook nog amendementen
indienen aan de werkgroep Ad Hoc in vergadering 29 oktober 2013.
Naast de ingediende amendementen wordt voorgesteld om het nodeloos aanbellen uit
ABP te schrappen en de bepalingen inzake aanplakkingen aan te passen aan de nieuwe
regeling waar zelf affiches aanbrengen op de zuilen toegelaten is.
Op de volgende werkgroep Ad Hoc zal ook besproken worden hoe men GAS/NERO
voortaan wil toepassen op minderjarigen. Volgende opmerkingen/bedenkingen worden
nu reeds gegeven:
-

-

Fracties zijn het eens om principes van NERO te behouden
Ofwel kiest men voor behoud overbrenging met combi en combitaks ofwel
gebruikt men GAS-boete als stok achter de deur (wat procedure op terrein veel
lichter en werkbaarder maakt, ofwel gaat men voor mengvorm van beiden. Deze
pistes zullen nu iets verder uitgewerkt worden met de respectieve (juridische)
voor- en nadelen.
Burgemeester is voorstander van bij minderjarigen te werken met formele en
persoonlijke waarschuwing alvorens men zou overgaan tot opmaak GAS-PV (geldt
niet bij gemengde inbreuken!)
Er moet dan bepaald worden wat periode is waarin herhaling inbreuk leidt tot
opstellen PV (6 maand te kort?)
Korpschef stelt voor om herhaling niet (altijd) te beperken tot dezelfde inbreuk om
te vermijden dat jongeren de ABP aflopen zonder boete te krijgen
Voordeel van deze waarschuwingen is dat jongeren enkel bij 2 e overtreding GASPV krijgen en dan een onmiddellijke toepassing van ouderlijke betrokkenheid veel
meer te verantwoorden is op vlak van proportionaliteit;
Burgemeester wil heel graag toewerken naar consensus zowel over aanpassing
ABP alsook over aanpak overlast minderjarigen

Volgende vergadering werkgroep Ad-Hoc wordt in overleg met alle fracties vastgelegd op
29-10-2013.
Bart Passemiers
Verslaggever

