UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BURGEMEESTER

Aanwezig:

Stijn Raeymaekers, Burgemeester

Zitting van:

29 april 2020

Agendapunt:

Reglement (verordening) - Maatregelen tijdens federale fase
(COVID 19) - gemeenteraad - raad voor maatschappelijk
welzijn - besloten zitting - goedkeuring

De Burgemeester,
Aanleiding
•
•

12 maart 2020: overgang naar de federale fase inzake het coronavirus en
invoering bijkomende maatregelen vanaf vrijdag middernacht (13 maart);
Diverse: richtlijnen agentschap binnenlands bestuur inzake de organisatie van
vergaderingen van lokale bestuursorganen.

Regelgeving
•
•

Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, § 2 en 134, §1 en 135, § 2;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel
28.
De burgemeester is bevoegd op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
De burgemeester is bevoegd op basis van artikel 63-67 van het decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur.
In dringende omstandigheden kan de burgemeester overeenkomstig artikel 134, §1 en
135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van
de vergaderingen van lokale bestuursorganen.
In
uitzonderlijke,
hoogdringende
omstandigheden
kan
de
burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe
Gemeentewet). Bijgevolg kan de burgemeester bij politieverordening een beperking (bijv.
maximaal aantal bezoekers) of algehele sluiting van de gemeentezitting opleggen
(gemeenteraadszitting zonder publiek). De vergadering kan ook uitgesteld worden. Deze
verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Een andere grondslag is terug te vinden in artikel 25 van het decreet over het lokaal
bestuur. De voorzitter van de gemeenteraad kan, in uitoefening van zijn
handhavingsbevoegdheid, bijvoorbeeld het aantal personen in het publiek beperken of
bepalen dat zij een bepaalde afstand van elkaar dienen te houden.
Feiten, context en argumentatie
In dringende omstandigheden kan de burgemeester maatregelen uitvaardigen voor de
organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. Het agentschap
binnenlands bestuur heeft hiervoor richtlijnen gepubliceerd op zijn website.
Fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen worden door het agentschap binnenlands
bestuur afgeraden.
Er bestaat een waaier aan mogelijkheden om een digitale of virtuele vergadering van
de bestuursorganen te organiseren. Deze mogelijkheden, die specifiek voorzien zijn tijdens
de federale fase, genieten op dit moment de voorrang.
De burgemeester dient bij de keuze voor een digitale of virtuele vergadering een besluit te
nemen voor de diverse vergaderingen. De burgemeester legt hierin de modaliteit vast op

welke wijze het bestuursorgaan vergadert. Het besluit moet in overeenstemming blijven
met de richtlijnen die gelden om de gevolgen en verspreiding van COVID 19 te beperken.
De zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 6
april 2020 werden geannuleerd.
Voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 mei 2020 wordt
volgende werkwijze gehanteerd:
• de vergadering is geen fysieke bijeenkomst, maar verloopt via Teams
• vergaderingen gaan door in besloten zitting
Adviezen
Niet van toepassing.
Financieel
Geen financiële impact.
Besluit
Enig artikel. De zittingen van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn zullen
enkel doorgaan in besloten zitting waarbij de aanwezigheid van enig publiek niet is
toegelaten, dit teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken. Deze werkwijze handelt voor de komende zittingen van de gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 11 mei 2020.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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(get.) Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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