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Besluit van de Burgemeester
Zitting van 15 mei 2020

1

Goedkeuring Organisatie Gemeenteraad en OCMW-raad in tijden van
het Coronavirus COVID-19

Regelgeving
Bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 134, § 1 en 135 § 2, lid 2, 5 inzake
bepalingen rond het nemen van passende maatregelen ter voorkomingen van epidemieën.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 63 houdende de bevoegdheid van de burgemeester
tot nemen van maatregelen inzake bestuurlijke politie en dringende politieverordeningen.
De federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs, omtrent het Coronavirus
COVID-19 en de impact hiervan op allerlei bijeenkomsten.
Richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur rond het Coronavirus Covid-19, raadpleegbaar
op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur, inzonderheid vergaderen via e-mail van de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.
—

Context en argumentatie
Vanuit zijn bevoegdheid kan de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden
verordeningen of dringende maatregelen nemen om de openbare veiligheid en gezondheid van de
inwoners te garanderen.
Vanuit zijn bevoegdheid kan de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden
verordeningen of dringende maatregelen nemen om de openbare veiligheid en gezondheid van de
inwoners te garanderen. De burgemeester kan in het kader van de beperking van de verspreiding van
het Coronavirus COVID-19 dee algehele sluiting van de gemeenteraadszitting (zonder publiek)
opleggen.
Daarnaast kan in uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het Coronavirus onder strikte
voorwaarden een vergadering van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal,
via e-mail of video-conferentie georganiseerd worden mits voldaan wordt aan een aantal
voorwaarden.

Besluit
Art.1: Om de veiligheid en de gezondheid van de inwoners zo veel als mogelijk te waarborgen en de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, besluit de burgemeester om de
gemeenteraad van 15 mei 2020 achter gesloten te deuren te houden.

Art.2:

De burgemeester besluit om, conform de huidige richtlijnen en de voorwaarden van het
Agentschap Binnenlands Bestuur rond het Coronavirus Covid-19, raadpleegbaar op de
website van het Agentschap Binnenlands Bestuur, de vergadering van de gemeenteraad 15
mei 2020 zonder publiek te organiseren. Aanwezigheid is toegestaan van de raadsleden en
de algemeen directeur mits inachtname van social distancing.
—

Art.3:

Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikel 288
van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 25 mei 2020.11
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