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Het dragen van een mondmasker in de openbare gedeelten
van gemeentelijke gebouwen (gemeente en OCMW) als
gevolg van het Coronavirus COVID-19

Bevoegdheid

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 S1.

Wetgeving en reglementen

r Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 134 51 en i.35 52 2e lÍd 5".
o Decreet van22 december 2oL7 over het lokaal bestuur, artikel 286 en2g7.
r wet van L5 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 182 en 1g7.
o Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer

van noodsituaties op gemeentelijk niveau en de rol van de burgemeester
ingevalvan noodzakelijke crisisgebeurtenissen en situaties die een coórdinatie
vereisen.

r Ministerieel besluit van 30 juni2020 over de dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, artikel 21bis

r Ministerieel besluit van 25 september 2020 houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 30 juni 2020 over de dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, artikel LO.

Verantwoording

Artikel 135 52, 5" van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de gemeenten tot
taak hebben om, ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede
politie, met name over de veiligheid en de rust op openbare wegen en
plaatsen en in openbare gebouwen en dat het hun meer bepaald toekomt om
de passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoótieën te voorkomen en te doen ophouden door de
nodige hulp te verstrekken.

Artikel 134 van diezelfde wet die, in geval van nood, die regelgevende
bevoegdheid van de politie aan de burgemeester toevertrouwt, wanneer de
minste vertraging gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners.
Het coronavirus COVID-1.9 op 11 maart 2020 werd door de
Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als een pandemie.

Dit virus is zeer besmettelijk en wordt van persoon tot persoon overgedragen.
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. Het virus heeft zich op het volledige nationale grondgebied verspreid.

o De snelheid van de verspreiding van de pandemie en de noodzaak om ze in

bedwang te houden teneinde de gezondheid van de burgers alsook de

opvangcapaciteit van de ziekenhuisinfrastructuren te vrijwaren, vereisen een

snelle interventie van de overheid.

o Het is van algemeen belang dat er een coherentie bestaat bij het treffen van

maatregelen om de openbare orde te handhaven en om de doeltreffendheid

van de maatregelen die de overheden over het hele grondgebied nemen, te

maximaliseren.

o Overwegende dat alle autoriteiten waakzaam zijn en alles in het werk stellen

om de volksgezondheid te vrijwaren. dat in dat kader de federale fase van het

nationale noodplan werd afgekondigd op l-3 maart 2020 en dat die de

invoering van verplichte dwingende maatregelen op nationaal niveau met zich

meebrengt.
o dat sinds die datum dringende maatregelen werden getroffen om de

verspreiding van het coronavirus - Covid L9 tegen te gaan.

o Overwegende dat moet worden vastgesteld dat het virus nog steeds circuleert.

o Overwegende bovendien dat het aantal besmettingen in België opnieuw lijkt te

stijgen.

r Dat op 25 september 2020, in België, het gemiddeld aantal

coronabesmettingen gestegen is naar 1.529 gevallen/dag,

r Overwegende dat een mondmasker de omgeving beschermt tegen de

ziektekiemen die mensen bij zich dragen en besmetting belet door de druppels

die verspreid worden bij het hoesten, niezen en praten.

o Vanaf l oktober 2020 geldt de mondmaskerplicht algemeen op alle drukke

plaatsen en specifiek op de plaatsen die door de lokale overheden zijn

aangewezen. Het is met het oog op een uniforme interpretatie en toepassing

wenselijk om de mondmaskerplicht in Assenede aan te passen aan de federale

regels hieromtrent. De specifieke mondmaskerplicht blijft daarom gelden voor

de publieke gedeelten van de gemeentelijke gebouwen en faciliteiten. Op de

overige locaties zijn de algemene federale regels van toepassing.

BESLUIT

Artikel 1

Eenieder is vanaf de leeftijd van !2jaar verplicht om de mond en de neus te

bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief bij het bezoeken van

de gemeentelijke publieke gebouwen (gemeente en OCMW), faciliteiten zoals

het recyclagepark en het kampeerautoterrein en de gebouwen van het

Autonoom Gemeentebedrijf (J&S Ter Walle, Bass'Cul, De Bijenkorf, sporthal)

(met uitzondering van de werkplekken van medewerkers, mandatarissen en

overlegruimten waar activiteiten doorgaan mits social distance van 1,5 meter

daar in acht wordt genomen)
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Art.2

Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de gemeenteraad van
29.10.2020.

Art.3

Dit besluit zal worden bekendgemaakt volgens de bepalingen in het decreet
over het lokaal bestuur van 22.I2.20L7.

Opgemaakt te Assenede, op 05.10.2020
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De Burgemeester
Philippe De Coninck




