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Besluit burgemeester van 16/03/2020
Openbare gezondheid - Politieverordening m.b.t. het afgelasten van de zittingen
van de raad van bestuur van het AGBPB, de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn van 25/03/2020: Vaststelling
De burgemeester,
Samenvatting
Het is de taak van de gemeente ten behoeve van de inwoners te voorzien in een goede
politie met name o.m. de gezondheid.
Aldus dient de gemeente passende maatregelen te nemen om epidemieën te voorkomen en
het verstrekking van de nodige hulp om ze te doen ophouden.
Krachtens art. 134,§1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester in dringende en
onvoorziene omstandigheden politieverordeningen uitvaardigen, met opgave van de redenen
waarom hij gemeend heeft zich niet tot de gemeenteraad te moeten wenden.
Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering
niet wordt bekrachtigd.
De voorzitters van de raad van bestuur, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn riepen de respectievelijke vergaderingen bijeen op 25/03/2020.
Om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan verbiedt de
burgemeester deze vergaderingen.
Voorgeschiedenis
 13/03/2020: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen op
25/03/2020.
 13/03/2020: De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn roept de raad
voor maatschappelijk welzijn bijeen op 25/03/2020.
 13/03/2020: De voorzitter van de raad van bestuur van het AGBPB roept de raad van
bestuur bijeen op 25/03/2020.
Feiten en context
 Ingeval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare
rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester
politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft
gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen
dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden
bekrachtigd. Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding hiervan,
valt onder dergelijke onvoorziene gebeurtenis.

 Het is een opdracht van de gemeente te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in
een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de
rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
 Het Agentschap Binnenlands Bestuur roept vooreerst op om de federale richtlijnen,
alsook de politiebesluiten van de gouverneurs, omtrent het Cornavirus COVID-19 en
de impact hiervan op allerlei bijeenkomsten, steeds in acht te nemen.
 De verspreiding van het COVID-19-virus zet zich in versneld tempo verder binnen
Europa en België.
 De introductie van 'social distancing-maatregelen' die door alle supranationale
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen worden genomen.
Advies
 Het advies van 10/03/2020 van de 'Risk Assessment Group' waarin wetenschappelijk
gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd.
 Het advies ter zake van de federale regering van 10/03/2020.
Juridische grond
 De Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 134,§1 en 135,§2, tweede lid,
5°.
 Het Decreet over het lokaal bestuur.
Argumentatie
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.
Er dienen dringend maatregelen te worden genomen om de verdere verspreiding van het
COVID-19-virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare
gezondheid.
Deze dringende maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg
onder zodanige zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het
gedrang komt.
Ingeval van hoogdringendheid is de concrete uitwerking van dergelijke politieverordening
opgedragen aan de burgemeester.
Gezien de hoogdringendheid van de situatie is de burgemeester van oordeel dat hij het
standpunt van de gemeenteraad niet kan afwachten.
Besluit:
Artikel 1 - Verbiedt de zittingen van de raad van bestuur van het AGBPB, de gemeenteraad
en de raad voor maatschappelijk welzijn die waren gepland op 25/03/2020.
Artikel 2 - Legt dit besluit ter bekrachtiging voor tijdens de eerstvolgende gemeenteraad.
Artikel 3 - Maakt deze verordening bekend overeenkomstig de bepalingen van het Decreet
over het lokaal bestuur.
Artikel 4 - Overeenkomstig de artikelen 14 en 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State kan tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en
nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van State, wegens overtreding van hetzij
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of
afwending van macht, binnen 60 dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep

kan worden ingesteld d.m.v. een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de
partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten.
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