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Zitting van 7 april 2020
Tijdelijke politieverordening van de burgemeester inzake de organisatie van de
gemeenteraadszittingen en de OCMW-raadszittingen tijdens de federale fase inzake de
Coronacrisis COVID-19 (social distancing).
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op de richtlijnen die gelden om de gevolgen en verspreiding van COVID 19 te beperken;
Gelet op het bericht van de Gouverneur aangaande het virtueel vergaderen van de raden;
Gelet op het gegeven dat de burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134,
§ 1 en 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van
de vergaderingen van lokale bestuursorganen;
Gelet op de communicatie van de Vlaamse overheid met betrekking tot ‘COVID-19’ : Virtueel
vergaderen van raden : voorlopige richtlijnen’; gepubliceerd op 17.03.2020 op de website
lokaalbestuur.vlaanderen.be, waarin o.m. het onderstaande wordt weergegeven :
Het COVID-19 virus en de strijd tegen de verdere verspreiding ervan, rechtvaardigen uitzonderlijk ook
virtuele vormen van vergaderen.
Het is vooral belangrijk dat de leden van de vergadering
deontologisch omgaan met deze mogelijkheid, om de beslotenheid van de vergadering te garanderen,
en de democratische principes maximaal te respecteren (bijv. tegensprekelijk debat). De beschikbare
digitale tools voor videoconferenties en online vergaderen maken dat mogelijk.
Gelet op de communicatie van de Vlaamse overheid m.b.t. ‘Gemeenteraden en het Coronavirus
COVID-19 : vraag en antwoord (update 25 maart)’, gepubliceerd op 25.03.2020 op de website
lokaalbestuur.vlaanderen.be, waarin o.m. het onderstaande wordt weergegeven :
Alle punten kunnen op de agenda van de raad worden geplaatst. Het virtueel vergaderen is niet
langer beperkt tot enkel de hoogdringende punten die geen verder uitstel verdragen. De reden
hiervoor is dat de huidige situatie nog enige tijd kan aanhouden. In de besluitvorming moet de
dagelijkse werking van de lokale besturen gegarandeerd worden. De algemene principes uit het
decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat,
openbaarheid, …) blijven van toepassing.
Gelet op de communicatie van de Vlaamse overheid m.b.t. ‘COVID-19 : burgemeestersbesluit voor
organisatie vergaderingen bestuursorganen (update)’, gepubliceerd op 26.03.2020 op de website
lokaalbestuur.vlaanderen.be, waarin het onderstaande wordt weergegeven :

Fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen zijn af te raden, enkel in zeer uitzonderlijke gevallen kan
dit nog de werkwijze zijn.
Er bestaat een waaier aan mogelijkheden om een digitale of virtuele vergadering (bijv. via
videoconferentie of via e-mail) van de bestuursorganen te organiseren.
Deze mogelijkheden, die specifiek voorzien zijn tijdens de federale fase, genieten op dit moment de
voorrang.
De burgemeester dient bij keuze voor een digitale of virtuele vergadering een besluit te nemen.





De burgemeester kan de besluiten per vergadering van de bestuursorganen nemen (bijv.
specifiek besluit voor de gemeenteraad op datum van …..) ofwel voor de vergaderingen van
de bestuursorganen gedurende de volledige periode van de federale fase.
De burgemeester legt hierin de modaliteit vast op welke wijze het bestuursorgaan vergadert.
De besluiten moeten in overeenstemming blijven met de richtlijnen die gelden om de gevolgen
en verspreiding van COVID 19 te beperken.

Gelet op de bescherming van de vertrouwelijke gegevens die inherent zijn aan de dossiers die op de
agenda van het bijzonder comité voor de sociale dienst en overwegende dat, zolang sociale dossiers
niet digitaal kunnen worden overgemaakt aan de leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst conform de regelgeving van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid inzake informatieveiligheid,
een uitzondering kan worden gemaakt voor de zittingen van het bijzonder comité voor de sociale
dienst mits instandhouding van de regels rond social distancing.
BESLUIT :
De burgemeester besluit op grond van artikel 134 § 1 en artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
dat de gemeenteraadszittingen en de OCMW-raadszittingen achter gesloten deuren moeten
plaatsvinden, en beslist daartoe tot het implementeren van het digitaal vergaderen via Microsoft
Teams en dit voor alle vergaderingen van deze bestuursorganen gedurende de volledige periode van
de federale fase.
Deze verordening gaat in op 7 april 2020 en zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de
gemeenteraad in eerstvolgende zitting.
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