#100756

OPLEIDING

#WETGEVING EN ADMINISTRATIE

handhaving van de openbare orde, veiligheid en gezondheid
door de burgemeester

€ 160,00 excl. BTW

omschrijving

OMSCHRIJVING

Meer en meer rekenen mensen op de lokale besturen en in het bijzonder op de burgemeester om orde, veiligheid en openbare gezondheid te
waarborgen.
Daarbij wordt de burgemeester ook sneller betrokken in gerechtelijke procedures, wanneer men meent dat hij niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan.
De politiebevoegdheden die aan de burgemeester werden toegekend zijn zeer algemeen gesteld en kunnen toegepast worden op de meest
uiteenlopende situaties.
Meer en meer komen er vanuit de lokale besturen concrete vragen over de toepassing van de politiebevoegdheden van de burgemeester en de
mogelijke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit een niet tijdig of niet voldoende efficiënt optreden.
Deze opleiding zal aan de hand van concrete voorbeelden meer duidelijkheid brengen over de mogelijkheden en de verplichting tot optreden
van de burgemeester en over de concrete stappen die dienen gevolgd te worden.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding richt zich tot burgemeesters, ambtenaren, mandatarissen en medewerkers van lokale besturen en politiezones die betrokken
zijn bij de handhaving van de openbare orde, -veiligheid en -gezondheid in al zijn facetten (controle, expertise, administratieve ondersteuning).
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programma
Afbakening openbare orde, -veiligheid en -gezondheid
Wettelijke grondslag
Aard van de te nemen maatregelen
Rechtsbescherming van de persoon t.o.v. wie een maatregel wordt genomen
Bevel - motivering en betekening
Ambtshalve uitvoering bij niet - naleving bevel
Financiering en terugvordering kosten ambtshalve uitvoering
Aansprakelijkheid gemeente - burgemeester - mandatarissen - personeel
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praktisch
LESDATA
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

dinsdag 12/03/2019

09:30

12:30

dinsdag 12/03/2019

13:30

16:30

LOCATIE

CONTACT

SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

T: 078 35 39 30
F: 051/268754
info@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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docent
Mr Thomas Beelen is advocaat aan de balie van Leuven bij het kantoor Beelen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het publiek recht, met een
bijzondere focus op dienstverlening aan lokale besturen. Hij levert dagelijks bijstand inzake juridische advisering en procedures aan steden,
gemeenten, autonome gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
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