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01. Aanvullende verkeersreglementen - Delegatiebesluit
Motivering
Aanleiding en context
Aanvullende reglementen op het wegverkeer hebben het karakter van dagelijks bestuur. Een kenmerk
hiervan is dat het college van burgemeester en schepenen deze beslissingen kan nemen. Zo krijgt de
aanvrager sneller een antwoord. Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens laat toe om de
bevoegdheid van aanvullende reglementen over te dragen aan het college van burgemeester en
schepenen.
Juridische grond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, na wijzigingen.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Artikel 5 van decreet van 16 mei 2008 bepaalt dat, in afwijking van artikel 43, §2 2°, van het
Gemeentedecreet, de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen
op de gemeentewegen die zich op haar grondgebied bevinden, kan toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks. Een aanvraag kan dus sneller
behandeld worden.
Besluit
De Raad beslist eenparig:
Artikel 1
De bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op de gemeentewegen die zich op
het grondgebied van de gemeente Wijnegem bevinden, wordt bij dit besluit toevertrouwd aan het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 2
Dit delegatiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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