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Bekrachtiging reglement (verordening) - maatregelen tijdens
federale fase (COVID 19) - zitting gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn - goedkeuring

De gemeenteraad,
Aanleiding
•
•

12 maart 2020: overgang naar de federale fase inzake het coronavirus en invoering
van bijkomende maatregelen;
diverse data maart/april 2020: richtlijnen Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaamse
overheid) inzake de organisatie van vergaderingen van lokale bestuursorganen.

Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40
- 41.
De beslissing wordt genomen op grond van:
•
Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, § 2 en 134, §1 en 135, § 2
•
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 28
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 (artikels 134, §1 en 135 van
de Nieuwe Gemeentewet). Bijgevolg kan de burgemeester bij politieverordening een
beperking (bijv. maximaal aantal bezoekers) of algehele sluiting van de gemeentezitting
opleggen (gemeenteraadszitting zonder publiek). Digitaal vergaderen kan volgens de
richtlijnen van het agentschap binnenlands bestuur omwille van de huidige
gezondheidssituatie met betrekking tot het coronavirus COVID-19. De vergadering kan ook
uitgesteld worden. Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Feiten, context en argumentatie
Als de omstandigheden dat vragen 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 die vanaf
september 2020 van kracht zijn.
Digitaal vergaderen kan volgens deze richtlijnen omwille van de huidige
gezondheidssituatie met betrekking tot het coronavirus COVID-19. Digitaal vergaderen kan
onder volgende voorwaarden:

•

De wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering (gezondheidssituatie) wordt
vastgelegd in een burgemeestersbesluit (politieverordening) op grond van artikels
134, §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
•
De digitale gemeenteraad moet openbaar te volgen zijn via een audiovisuele
livestream. Een audiostream volstaat niet om aan de openbaarheid te voldoen. De
webtoepassing van de gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering
kunnen volgen via de livestream.
•
De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische
voorwaarden voldoen.
Voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt volgende werkwijze
gehanteerd tot 31/12/2020:
•
Er zal een digitale vergadering via Teams georganiseerd worden.
•
Het publiek kan een livestream volgen.
Adviezen
Niet van toepassing.
Financieel
Geen financiële impact.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 dat stelt dat de
zittingen van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk digitaal zullen doorgaan via
Teams, waarbij een livestream zal georganiseerd worden voor publiek en pers en dit
teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Deze
werkwijze handelt voor de zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk
welzijn tot 31 december 2020.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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