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Besluit burgemeester van 11/03/2020
Openbare gezondheid - Politieverordening houdende tijdelijke sluiting van het
dienstencentrum
De burgemeester,
Samenvatting
Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan vraagt het Agentschap
Zorg & Gezondheid de lokale dienstencentra te sluiten ten laatste op donderdag 12/03/2020.
Voorgeschiedenis
10/03/2020: Mail ter zake van Tine De Vriendt, diensthoofd Thuiszorg VVSG, met als bijlage
een nota van het Agentschap Zorg & Gezondheid.
Feiten en context
 Op een spoedoverleg met de koepels uit de ouderen- en thuiszorg heeft het
Agentschap Zorg en Gezondheid laten weten dat minister W. Beke vraagt om vanaf
donderdag 12/03/2020 de lokale dienstencentra te sluiten ten gevolge van het
coronavirus COVID-19.
 De Vlaamse Regering zal hoogst waarschijnlijk beslissen om de sluiting op te leggen
t.e.m. maandag 13 april.
 Overeenkomstig art. 135,§1 van de Nieuwe Gemeentewet heeft de gemeente tot
taak te voorzien ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, m.n. (o.m.) de
gezondheid op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Dit artikel bepaalt verder dat de gemeente passende maatregelen moet nemen om
rampen en plagen, zoals epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het
verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden.
Krachtens art. 133 van de Nieuwe Gemeentewet heeft de burgemeester hierin een
voorname bevoegdheid.
Juridische grond
 Het Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, meer
bepaald art. 39,§2 dat stelt dat de Vlaamse Regering initiatieven kan nemen ter
voorkoming van infecties, allergieën of intoxicaties m.b.t. biotische factoren die een
potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid.
 De Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 133 en 135,§1.
Argumentatie
De tijdelijke sluiting van de lokale dienstencentra wordt aanbevolen door Agentschap Zorg &
Gezondheid.
Deze aanbeveling gebeurt na overleg met de koepelorganisaties.

De lokale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen. Het risico op
besmetting met COVID-19 virus is reëel.
Besluit:
Artikel 1 - Beveelt de tijdelijke sluiting van het dienstencentrum van het OCMW Bonheiden,
en dit met ingang van 12/03/2020 t.e.m. 19/04/2020.
Artikel 2 - Bezorgt een afschrift van dit besluit aan het OCMW Bonheiden.
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