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Uittreksel uit de notulen van 18 maalt 2O2O
Aanwezig

Politieverordening tot afschaffen van de gemeente- en OCMW-raad en
andere gerechtvaardigde maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus
(Covid-19)
De burgemeester

Feiten en context
Teneinde de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België in te
perken zijn drastische maatregelen vereist.
De "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale gezondheidsorganisaties
ondersteund worden werden reeds geïntroduceerd en aangenomen in alle landen.
In een advies van 10 maart 2020 van de'Risk Assessment Group'werden reeds
wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen geformuleerd. Tevens was er reeds een advies
van de federale regering van 10 maart 2020 om, als gevolg van deze criteria, indoor
evenementen van meer dan 1000 personen te verbieden.
De opdracht van de gemeenten bestaat in het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Deze bevoegdheid heeft met name
betrekking op het handhaven van de openbare gezondheid
Bijgevolg dienen er dringend maatregelen te worden genomen om de verdere verspreiding
van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare
gezondheid. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg
onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het
gedrang komt.
Algemeen wordt aangeraden minstens 1,5 meter afstand te houden tussen personen.
Het laten doorgaan van de gemeente- en OCMW-raad van 30 maart aanstaande is dan ook
niet verantwoordbaar. Als lokaal bestuur en mandataris hebben wij een voorbeeldfunctie en in
het kader van de openbare gezondhçid is het niet wenselijk met 22 personen zich in een vrij
kleine ruimte te begeven, Tevens is het praktisch niet haalbaar om zinvol te vergaderen met
22 personen indien er telkens een afstand van minstens 1,5 meter dient gerespecteerd te
worden tussen de aanwezigen.
Verder is de burgemeester van men¡ng dat het sluiten van de gemeente- en OCMW-diensten
vanaf 13 maart 2020 tot minstens 3 april 2020 eveneens noodzakelijk is om besmettingen te
voorkomen. De diensten zullen wel nog telefonisch en per mail bereikbaar zijn. Tevens zijn
dringende persoonlijke contacten nog mogelijk op afspraak.
De burgemeester is van oordeel dat gezien de hoogdringendheid van de situatie, zijnde het
beperken van de verdere verspreiding van het Coronavirus, hij het advies van de
gemeenteraad niet kan afwachten aangezien deze maatregel net betrekking heeft op het
organiseren van de gemeenteraad.
Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering,
op straffe van verval.
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artikel 134 S 1 Nieuwe Gemeentewet
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie van de crisis coronavirus COVID-19
Politiebesluit van de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van
11 maart 2020 om alle indoor evenementen van meer dan 1000 personen te
verbieden (tot en met 31 maart 2O2O)
Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de
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burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
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Besluit:

Artikel

1.
De burgemeester annuleert de voorziene gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn,

voorzien op 30 maaft 2O2O.

Artikel 2.
De burgemeester sluit de gemeente- en OCMW-diensten vanaf 13 maart 2020 tot minstens 3
april 2020 voor het publiek. De diensten zullen wel nog telefonisch en per mail bereikbaar
zijn. Tevens zijn dringende persoonlijke contacten nog mogelijk op afspraak.

Artikel 3.
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het
decreet over het lokaal bestuur en wordt onmiddellijk van kracht.

AÊikel 4.
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient

te bevestigen.

A¡tikel 5.
Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State kan tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden
ingesteld bij de Raad van State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen zestig
dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door middel
van een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de partij of door een advocaat
die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten.
Namens de burgemeester
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