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Zitting van 12 november 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 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals het werd gewijzigd door het
Ministerieel Besluit van 1 november 2020;
Gelet op de richtlijnen die gelden om de gevolgen en de verspreiding van COVID-19 te beperken;
Overwegende dat de richtlijnen inzake de organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke
bestuursorganen op 19 oktober opnieuw werden gewijzigd, namelijk :
Gezien de huidige gezondheidssituatie is het ‘fysiek vergaderen’ als uitgangspunt niet langer aan te
houden. Het behoort tot de lokale autonomie om te beslissen over de wijze van vergaderen. De
vergadering kan fysiek, hybride of digitaal plaatsvinden. Als een lokaal bestuursorgaan kiest om
digitaal te vergaderen, zijn er drie voorwaarden.
De voorwaarden voor digitaal vergaderen zijn de volgende :
1. De wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering (gezondheidssituatie) wordt vastgelegd in
een burgemeestersbesluit (politieverordening) op grond van artikel 134 § 1 en 135 van de
Nieuwe Gemeentewet.
2. De digitale gemeenteraad moet openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream. Een
audiostream volstaat niet om aan de openbaarheid te voldoen. De webtoepassing van de
gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen in de livestream.
3. De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische
voorwaarden voldoen.
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.
Overwegende dat de huidige epidemiologische situatie nog steeds een drastische beperking van de
sociale contacten en van de toegelaten activiteiten vereist;
Overwegende dat bepaalde bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen nog steeds een
specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid;
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 12 november 2020 en zal ter bekrachtiging worden voorgelegde aan de
gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
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