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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Bij het opleggen van GAS-sancties bevat de Wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke sancties een 
bemiddelingsprocedure.

De stad Turnhout wordt vanuit de federale overheid gesubsidieerd voor het in dienst nemen van een 
bemiddelaar op voorwaarde dat de gemeenten uit het arrondissement de mogelijkheid hebben om 
via een samenwerkingsovereenkomst een beroep te doen op deze bemiddelaar bij de handhaving 
van de GAS-codex. Sinds een aantal jaren doen de deelnemende gemeenten van bureau GAS daarom 
een beroep op de bemiddelingsambtenaar van de stad Turnhout. 

De huidige samenwerkingsovereenkomst over de bemiddeling, die werd goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 6 december 2016, moet worden gewijzigd omdat de deelnemende gemeenten 
voortaan willen bijdragen in de kosten voor de bemiddeling op basis van het aantal behandelde 
dossiers in plaats van op basis van de bevolkingsaantallen. 



Argumentatie
De deelnemende gemeenten van bureau GAS doen voor de bemiddeling bij het opleggen van GAS-
sancties sinds 2011 een beroep op de bemiddelingsambtenaar van de stad Turnhout.

De huidige samenwerkingsovereenkomst over de bemiddeling, die werd goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 6 december 2016, moet worden gewijzigd omdat de deelnemende gemeenten 
voortaan willen bijdragen in de kosten voor de bemiddeling op basis van het aantal behandelde 
dossiers in plaats van op basis van de bevolkingsaantallen.

Deze nieuwe vorm van kostendeling zorgt ervoor dat de kosten die in rekening worden gebracht een 
meer billijke weerspiegeling zijn van de tijdsbesteding van de bemiddelaar voor de betrokken 
gemeente.

De deelnemende gemeenten van interlokale vereniging "bureau GAS" hebben de aanpassing van de 
kostenverdeling goedgekeurd op het beheerscomité van 26 maart 2021.

De gemeenteraad keurt de wijziging goed. 

Besluit
De gemeenteraad keurt de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met de stad Turnhout over de 
bemiddelaar goed.
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