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Feiten en context
Teneinde de verdere verspreiding van het Covid-l9 virus binnen Europa en België in te
perken zfn drastische maatregelen vereist.
De "social distanclng"-maatregelen die door alle supranatlonale gezondheidsorganisaties
ondersteund worden, werden reeds geïntroduceerd en aangenomen in alle landen.
Bijgevolg dienen er dringend maatregelen te worden genomen om de verdere verspreiding
van het Covid-l9 virus tegen te gaan ín het kader van de bescherming van de openbare
gezondheid. Deze maatregelen ziJn noodzakelIk om te vermiJden dat de gezondheidszorg
onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlenlng volledlg ln het
gedrang komt.
Ãlgemeãn *ordt aangeraden minstens 1,5 meter afstand te houden tussen personen,
Het fysiek laten doorgaan van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen en van het vast bureau op 7 augustus 2020 is dari ook niet verantwoordbaar
gezlen de nleuwe opflakkering van het Covid-19 virus. Gezien de stabilisering van het aantal
besmettingen liJkt het niet noodzakeliJk deze maatregel voor onbepaalde duur in te voeren.
Als lokaal bestuur en mandatarls hebben wij een voorbeeldfunctie en in het kader van de
openbare gezondheid is het niet wenselljk om zich in een vriJ kleine rulmte té begeven. Op 7
augustus 2020 zal er dan ook digitaal vergaderd worden en niet fysiek samen in het
gemeentehuis.

Hogere regelgeving
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artikel 134 5 1 Nieuwe Gemeentewet

.

noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de
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 december2OtT

Besluit:

Artikel 1.
De waarnemend burgemeester annuleert de vergadering van het college van burgemeestèr
en schepenen en van het vast bureau van 7 augustus 2020 waarop alle leden fosiek aanwezig
ziJn. De vergadering blijft wel doorgaan zoals voorheen, onder dezelfde modallteiten, met die
nuance dat dlt digitaal zal gebeuren.

Artikel 2.
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de modallteiten voorzlen in het
decreet over het lokaal bestuur en wordt onmiddellijk van kracht.
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Voor gelflkvormlg afschrlft
De Plnte, 61081202A

Algemeen dlrecteur

Wlllern Rombaut
Wd: burgemeester

Lokaal bestuur De Pinte

712

Goethals

