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Besluit burgemeester van 31/03/2020
Openbare gezondheid - Politieverordening m.b.t. de organisatie van
vergaderingen van de lokale bestuursorganen: 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.
 Om de verdere verspreiding van het coronavirus CIVID-19 tegen te gaan dienen er
dringend passende maatregelen te worden genomen. Aldus kan de burgemeester
maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen van de lokale
bestuursorganen. De burgemeester neemt ter zake volgende maatregelen: Wat de
zittingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de raad van
bestuur van het AGBPB, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau
het directiecomité van het AGBPB en het bijzonder comité voor de sociale dienst
betreft geldt het volgende:
o De voorzitters van deze vergaderingen kunnen opteren hetzij
 voor een fysieke vergadering waarbij volgende voorwaarden gelden:
 inachtneming van de richtlijnen inzake hygiëne en social
distancing
 de zittingen moeten achter gesloten deuren plaatsvinden
 voor een digitale vergadering
 virtuele vergadering.
o De voorzitters van deze vergaderingen waken erover dat de democratische
principes en de regels van de deontologie maximaal worden gerespecteerd
(o.a. tegensprekelijk debat).
Deze maatregelen gelden voor de volledige periode van de federale fase.
Feiten en context
 De verspreiding van het coronavirus COVID-19 zet zich in versneld tempo verder
binnen Europa en België.
 Tijdens de federale fase van de corona-crisis worden fysieke bijeenkomsten van de
bestuursorganen afgeraden. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan dit nog de werkwijze
zijn. Als alternatieve werkwijze kan worden gekozen voor een digitale of virtuele
vergadering (bv. via videoconferentie of via e-mail).

Juridische grond
 De Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 134,§1 en 135,§2, tweede lid,
5°.
 Het Decreet over het lokaal bestuur.
 De richtlijnen van de hogere overheid die gelden om de gevolgen en verspreiding van
COVID 19 te beperken.
Argumentatie
 Het behoort tot de taak en de bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van
passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het coronavirus
COVID-19 met zich meebrengt, te voorkomen.
 Dit besluit is ingegeven met het oog op de handhaving van de 'social distancemaatregelen' om de verdere verspreiding van het corona-virus COVID-19 tegen te
gaan.
Besluit:
Artikel 1 - Wat de zittingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de
raad van bestuur van het AGBPB, het college van burgemeester en schepenen, het vast
bureau het directiecomité van het AGBPB en het bijzonder comité voor de sociale dienst
betreft geldt het volgende:
 De voorzitters van deze vergaderingen kunnen opteren hetzij
o voor een fysieke vergadering waarbij volgende voorwaarden gelden:
 inachtneming van de richtlijnen inzake hygiëne en social distancing
 de zittingen moeten achter gesloten deuren plaatsvinden
o voor een digitale vergadering
o virtuele vergadering.
 De voorzitters van deze vergaderingen waken erover dat de democratische principes
en de regels van de deontologie maximaal worden gerespecteerd (o.a.
tegensprekelijk debat).
Artikel 2 - De maatregelen vermeld in artikel 1 gelden voor de volledige periode van de
federale fase.
Artikel 3 - Stelt de voorzitters van de lokale bestuursorganen onverwijld in kennis van dit
besluit.
Artikel 4 - Legt dit besluit ter bekrachtiging voor tijdens de eerstvolgende gemeenteraad.
Artikel 5 - Maakt deze verordening bekend overeenkomstig de bepalingen van het Decreet
over het lokaal bestuur.
Artikel 6 - 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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