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BURGEMEESTERSBESLUIT VAN 14 april 2020
GOEDKEURING TOT HET LATEN DOORGAAN VAN DE ZITTINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, HET VAST BUREAU, HET
BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST, DE
GEMEENTERAADSCOMMISSIES, DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN DIGITALE ZITTING VOLGENS
VIDEOCONFERENTIE GEDURENDE DE PERIODE VAN DE FEDERALE FASE DIT IN
KADER VAN DE MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS
COVID-19 TE BEPERKEN
Aanleiding en context
Het nieuw Coronavirus COVID-19 is in verschillende landen opgedoken. Ook in België zijn
er vele besmettingen en overlijdens geregistreerd. Teneinde de verdere verspreiding van
het virus te verhinderen met het oog op de beperking van de uiterste ernstige gevaren
voor de volksgezondheid werden reeds diverse maatregelen genomen :
- het advies van 10 maart 2020 van de ‘Risk Assessment Group’ waarin
wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd;
- het 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 introductie van “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden;
- het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 13 maart 2020;- het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de
afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie van de crisis coronavirus
COVID-19, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020;
- het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 18 maart 2020; - het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2020;
- het Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 maart
2020;
- het Ministerieel Besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit
van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
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coronavirus COVID - 19 te beperken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 april
2020
De gemeenten hebben de specifieke opdracht te 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. Het behoort tot de taak
en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen om
epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te
voorkomen. De gemeenteoverheden kunnen dan ook op grond van deze algemene
politiebevoegdheid maatregelen nemen om de openbare orde in de ruimste zin van het
woord binnen de gemeente te verzekeren.
Juridische grond
- Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 28 en artikel 63, eerste
lid.
- Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, § 2, en 135, § 2
Motivering
Op grond van de artikelen 133, § 2, juncto 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet is de
burgemeester bevoegd voor de vrijwaring van de openbare orde (zijnde rust, veiligheid
en gezondheid) op openbare en publiek toegankelijke plaatsen. In kader van
voornoemde artikelen kan de burgemeester eveneens in dringende omstandigheden
maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen van lokale
bestuursorganen.Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19
maximaal te beperken is het gelet op de ernstige huidige situatie noodzakelijk om geen
fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen te laten doorgaan.Derhalve zullen de
eerstkomende vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, het vast
bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraadscommissies, de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in digitale zitting te laten doorgaan,
wat concreet betekent dat deze vergaderingen zullen doorgaan door middel van
videoconferentie.
De richtlijnen van 25 maart 2020 vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur stellen dat
alle punten op de agenda van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
kunnen worden geplaatst. Het virtueel vergaderen is niet langer beperkt tot enkel de
hoogdringende punten die geen verder uitstel verdragen. De reden hiervoor is dat de
huidige situatie nog enige tijd kan aanhouden. In de besluitvorming moet de dagelijkse
werking van de lokale besturen gegarandeerd worden. De algemene principes uit het
decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers,
tegensprekelijk debat, ....) blijven van toepassing.Deze maatregel is gebaseerd op de
criteria van belang voor de transmissie van infectieziekten, zijnde het aantal aanwezigen,
de duur en intensiteit van het onderling contact en de beslotenheid van de
ruimte.Voornoemde vergaderingen zullen voor de volledige periode van de federale fase
op digitale wijze verlopen via videoconferentie.
Besluit
Artikel 1: De zittingen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau,
het bijzonder comité voor de sociale dienst, , de gemeenteraadscommissies, de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zullen enkel doorgaan in digitale
zitting volgens videoconferentie, dit teneinde de verdere verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
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Artikel 2: Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in en wordt opgelegd gedurende
de volledige periode van de federale fase.
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