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BESLUIT BURGEMEESTER

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in de gemeente Assenede : sluiten
van de gemeentelijke gebouwen.

Op 13.03.2020 werd een ministerieel besluit genomen houdende de afkondiging van
de federale fase betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus

covtD-19.

op 17.04.2o20 werd een ministerieel besluit genomen houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Hierbij werd de termijn voor
de meeste maatregelen verlengd tot 03.05.2020.

op basis van de gemeentewet, artikel L35 52 5de lid, kan de burgemeester passende
maatregelen nemen om rampen en plagen, zoals oa. brand, epidemieën en
epizoótiën te voorkomen en de nodige hulp verstrekken om ze te doen ophouden.
Het is aangewezen om de sluiting van alle gemeentelijke gebouwen, behalve de
kinderopvang te verlengen tot 03.05.2020 conform het ministerieel besluit.
Bij besluit burgemeester van 15.04.2020 werd beslist om de gemeenteraad van
23.O4.202O door middel van een videovergadering te organiseren.
Ter voorbereiding van deze vergadering en op de gemeenteraad zelf wensen enkele
fracties gebruik te maken van gemeentelijke gebouwen zoals het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad mogelijk maakt in artikel 45. De burgemeester
beslist om voor deze fractiebijeenkomsten een uitzondering toe te staan en
Dorpshuis Bass'Cul hiervoor open te stellen, teneinde een vlot verloop van de
gemeenteraad mogelijk te maken.

BESTUIT

Artikel

1

Alle gemeentelijke gebouwen, behalve de gebouwen voor kinderopvang, sluiten de
deuren. Er wordt enkel nog op afspraak gewerkt. Deze maatregel geldt voorlopig tot
03.05.2020 conform het ministerieel besluit 17 april 2020 houdende wijziging van het

ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Art.2
Als uitzondering op artikel 1 kan de fractievergadering van SamenPlus ter
voorbereiding van de gemeenteraad die zal doorgaan op23.04.2O20 wel doorgaan in
Dorpshuis Bass'Cul.

Art.3
Als uitzondering op artikel 1 kan de fractie Anders wel gebruik maken van het
Dorpshuis Bass'Cul voor het volgen van de videovergadering van de gemeenteraad
op23.04.2O2O.
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