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Update fuif- en feestreglement Herne
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het fuif- en feestreglement dat dateert van 2016 dient aangepast te worden t.g.v. nieuwe
wetgevingen en achterhaalde informatie.
Dit werd besproken en aangepast met de collega's van Jeugdregio Pajottenland en met
medewerking van de politiezone Pajottenland.
Wat zijn de grote aanpassingen?
• Update van alle wettelijke bepalingen
• Indientermijn van de melding wordt 3 maanden i.p.v. 30 dagen.
Herne is de enige gemeente van Jeugdregio Pajottenland waar de indientermijn nog
30 dagen is. De vraag om dit door te trekken in Herne naar 3 maanden is specifiek
van de politie gekomen. De dienst vrije tijd is van mening dat het patrouilleren van de
politie tijdens een fuif een meerwaarde is en vindt het daarom van belang om dit ook
naar 3 maanden te wijzigen. Bovendien weten de organisatoren vaak maanden op
voorhand wanneer hun fuif zal plaatsvinden, dus de aanvraag wat vroeger indienen,
maakt het voor iedereen makkelijker werken.
• Er wordt in meerdere artikels verwezen naar de melding van evenementen in
lokale horeca
Ter info: dit is nieuw sinds 1 januari: Cafés/horeacazaken die iets organiseren zoals
bv. orkest, live muziek, feestje met DJ, … in hun zaak) moeten ook een
melding doen van het evenement.
Voordeel is dat de politie op de hoogte is van evenementen in de buurt en kan
ingrijpen als het moet. De cafés werden hiervan op de hoogte gebracht midden
december.
•

Bij artikel 6 werden 2 zinnen toegevoegd op vraag van de politie nl. dat met +18
moet zijn voor het uitoefenen van bewakingsactiviteiten en dat verenigingen naast het
organiseren van evenementen ook andere activiteiten moeten uitvoeren zodat kan
afgetoetst worden of er al of niet een bewakingsfirma moet ingezet worden. Voor
onze jeugdverenigingen is hier geen enkel probleem gezien zij regelmatig activiteiten
organiseren bv een jaarlijks eetfestijn, kampen, muziekoptredens,...
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•

Bij artikel 13 werd een alinea toegevoegd op vraag van de politie wat controle
betreft van bagage, personen en fouille.

•

De artikels wat de administratieve sancties betreft werden gereduceerd van 8
artikels naar 2 artikels wegens niet meer correct.

•

Uiteraard zijn er nog hier en daar kleine tekstuele aanpassingen, schrappingen,
verschuivingen van paragrafen, en aanpassingen aan de lay-out.

Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur.
Juridische gronden
• Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40 en 41;
• wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
• de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van openbare
dronkenschap;
• de wet op de jeugdbescherming;
• de wetswijziging van 31 december 2009 over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen
en schenken van alcohol aan jongeren. Deze wetswijziging werd van kracht op
10/01/2010;
• de wetswijziging van de wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921 en
latere wijzigingen;
• de wetswijziging algemeen rookverbod in de horeca en fuifaangelegenheden van 01
juli 2011;
• de nieuwe regeling geluidsnormen muziekactiviteiten volgens het besluit van 23
december 2011 en van kracht vanaf 1 januari 2013;
• het Algemeen Politiereglement van Politiezone Pajottenland;
• het gemeenteraadsbesluit dd. 22 juni 2016 houdende de goedkeuring van de
bijzondere gemeentelijke politieverordening m.b.t. het organiseren van voor het
publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen “Politiezone Pajottenland”
• het positief advies van de jeugdraad op 15 februari 2020;

Externe adviezen
Positief advies van de jeugdraad op 15 februari 2020.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeenteraadsbesluit dd. 22 juni 2016 houdende
de goedkeuring van de bijzondere gemeentelijke politieverordening m.b.t. het organiseren
van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen “Politiezone
Pajottenland” op te heffen en het nieuwe fuif- en feestreglement gemeente Herne goed te
keuren volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad heft het gemeenteraadsbesluit dd. 22 juni 2016 houdende de
goedkeuring van de bijzondere gemeentelijke politieverordening m.b.t. het organiseren van
voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen “Politiezone Pajottenland” op.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt het nieuwe fuif- en feestreglement gemeente Herne goed
volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
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Het nieuwe fuif- en feestreglement gaat in vanaf 1 mei 2020.

Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst vrije tijd.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 ev decreet lokaal
bestuur.
Gepubliceerd op 30 april 2020.

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.

Get. Ann Naert,
Algemeen Directeur

get. Kris Degroote,
Voorzitter van de gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift

Ann Naert,
De Algemeen Directeur

Kris Degroote,
De Voorzitter van de gemeenteraad
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