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Politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen
in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-l9)
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.
Bijgevolg dienen er dringend maatregelen te worden genomen om de verdere verspreiding
van het Covid-l9 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 fysiek laten doorgaan van de vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de
gemeenteraadscommissies vanaf heden is dan ook niet verantwoordbaar.
Het coronavirus COVID-19 is echter steeds meer aanwezig in onze samenleving, dagelijks zijn
er nieuwe besmettingen en'ziekenhuisopnames. Omwille van de bescherming van de
volksgezondheid is het dan ook aangewezen om de volgende vergaderingen van de
gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en
schepenen, vast bureau en gemeenteraadscommissies opnieuw digitaal te laten doorgaan.
Deze maatregel is van toepassing voor onbepaalde duur en zal worden opgeheven van zodra
het Covid-19 virus voldoende onder controle is.

Hogere regelgeving
. artikel 134 g 1 en 135 2 Nieuwe Gemeentewet
. Ministerieel besluit van $13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
. Ministerieel besluit van 23 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken
. 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

.

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 2OI7 en latere wijzigingen

Besluit:

AÉikel 1.
In het kader van de crisis COVID-19 beslist

de waarnemend burgemeester om de
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en
schepenen, het vast bureau en de gemeenteraadscommissie digitaal te houden via
videoconferentie.

Artikel

2.

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

3.

.

Dit besluit zal worden opgeheven door een nieuw burgemeesterbesluit van zodra het Covid-19
virus onder controle is.

Artikel4.
Deze beslissing wordt bekrachtigd op de eerstvolgende qemeenteraad.
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Algemeen directeur

Namens de burgemeester

get. Lieve Van Lancker
Wd. burgemeester
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