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Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw/Heren Schepenen
Op de algemene vergadering van 25 oktober 2013 heeft de stedelijke jeugdraad zich gebogen over de
aanpassing van GAS-regelement aan de nieuwe GAS-wetgeving. Zij verleent hierover het volgende
advies:
Vooreerst willen wij het stadsbestuur bijtreden in de beslissing om de minimumleefijd niet te verlagen,
hoewel de wetgeving deze mogelijkheid voorziet. Ook zijn wij tevreden met de gefaseerde invoering van
het GAS-systeem. Desalniettemin hebben wij nog enkele bedenkingen.
We zijn van mening dat de bevolking op een degelijke manier moet geïnformeerd worden over de GASboetes: welke inbreuken worden gesanctioneerd?, wie is de vaststellende ambtenaar?, et cetera. Een goed
begrip zal misverstanden in de toekomst voorkomen.
Ook vragen we aan het stadsbestuur om een volledige en eenduidige definitie van overlast op te stellen.
Hierbij stellen we een lijst voor van concrete inbreuken die met een GAS-boete kunnen gesanctioneerd
worden. Momenteel moet een burger deze informatie distilleren uit het bestaande politiereglement.
In concreto vragen we om een apart GAS-reglement.
Bovendien zien wij een hiaat wanneer er een tijdelijk politiereglement wordt goedgekeurd. Dit tijdelijk
politieregelement zal vaak ook gevolgen hebben voor het GAS-reglement. Wij zijn van mening dat de
burger over deze aanpassingen tijdig en duidelijk op de hoogte moet worden gebracht. Op welke manier
zal dit gebeuren in Oudenaarde?
We willen er ook op wijzen dat het GAS-systeem een uitsluitend repressief en sanctionerend systeem is,
dat hoofdzakelijk de burger treft. Er mag niet vergeten worden om als overheid af en toe de hand in eigen
boezem te steken en ook oplossingen te zoeken om de oorzaken van de overtredingen op te lossen. Een
triviaal voorbeeld ter illustratie: een gebrek aan openbare sanitaire voorzieningen leidt onvermijdelijk tot
wildplassen.
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Specifiek toegepast op het domein jeugd willen wij de volgende punten aankaarten:
Wanneer een minderjarige gesanctioneerd wordt met een GAS-boete, is het wettelijk verplicht om een
bemiddelingsprocedure op te starten. Wij vragen ons als jeugdraad af hoe deze bemiddelingsprocedure er
uitziet. Het is van groot belang dat een ambtenaar met de juiste competenties en kwaliteiten deze taak op
zich neemt. Dit mag geen formaliteit worden, maar moet op een consequente en inhoudelijke manier
toegepast worden.
De wet voorziet de mogelijkheid om een geldelijke boete te vervangen door gemeenschapsdienst.
Zone Oudenaarde heeft deze mogelijkheid niet aangegrepen wegens een gebrek aan de juiste faciliteiten.
Als jeugdraad adviseren wij om in toekomst deze mogelijkheid uit te werken voor minderjarigen.
Vaak zullen het immers de ouders zijn die de geldelijke boete moeten dragen, terwijl bij
gemeenschapsdienst het de jongere zelf is die gevolgen zijn/haar daden draagt.
Bij deze herziening werden ook enkele inbreuken toegevoegd aan het politiereglement. Specifiek voor
jeugd is het van belang dat het verplicht wordt om het houden van een kampvuur enkele weken vooraf
aan de stadsdiensten te signaleren. Dit is een regel die de veiligheid van de burgers kan verzekeren. Wij
vroegen ons echter af of en hoe het begrip ‘kampvuur’ in deze gedefinieerd kan worden. Wij pleiten voor
een niet-restrictieve toepassing van het begrip, zodat kleinere vuurschalen waarbij het vuur niet in
aanraking komt met de grond, niet onder de definitie vallen.
We vragen om jaarlijks een overzicht op te stellen van alle uitgeschreven GAS-boetes aan jongeren en de
manier waarop deze werden afgehandeld. Om onze taak als kritische adviesraad optimaal te kunnen
uitvoeren, vinden wij het onontbeerlijk om inzage te krijgen in een dergelijk overzicht.
De voorzitter,
Annelies Van Huffel
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