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BESLU IT BURGEMEESTER T5.O4.2O2O

Beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor
maatschappeliik welzijn in het kader van de verspreiding van
het coronavirus COVID-19.

Bevoegdheid

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 51o

a

Wetgeving en reglementen

o Nieuwe Gemeentewet, artikel I33, L34 51 en 135 52 2e lid 5".

o Decreet van22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, artikel 286 en287.
o Ministerieel besluit van L3 maart 2020 houdende de afkondiging van de

federale fase betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis

coronavirus COVI D-1-9.

r Ministerieel besluit van L3 maart 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

r Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om

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

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Ve rwijzi ngsdocu mente n

Webpagina lokaalbestuur.vlaa nderen.be Gemeenteraden en COVI D-L9 vraag

en antwoord (update 25 maart)

Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be COVID-19 Virtueel vergaderen va n

rade n - voorlo pige richtl ijne n ( pu bl icatiedatu m : 17.04 .2O2O)

Besluit burgemeester van !5.04.2020 mbt beperkende maatregelen
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de

verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Digitale gemeente- en OCMW-raad. Draaiboek voor de raadsleden L5.04.2020
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Verantwoording

Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te
beperken is het gelet op de ernstige huidige situatie noodzakelijk om geen

fysieke bijeenkomsten van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk

welzijn te laten doorgaan.

Volgens de richtlijnen van het agentschap binnenlands bestuur kan de

burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134, 51
en 1"35, 52 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen uitvaardigen voor de

organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. Het agentschap
binnenlands bestuur raadt fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen af en

wijst erop dat er een waaier aan mogelijkheden bestaat om een digitale of
virtuele vergadering (bijv. via videoconferentie of via e-mail) van de

bestuursorga nen te organiseren.

De richtlijnen van 25 maart 2020 vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur

stellen dat alle punten op de agenda van de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn kunnen worden geplaatst. Het virtueelvergaderen 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. ln de besluitvorming moet de dagelijkse werking van de lokale
besturen gegarandeerd worden.

ln uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad (artikel L34, 5L
Nieuwe Gemeentewet). Bijgevolg kan de burgemeester bij politieverordening
een beperking (bijv. maximaal aantal bezoekers) of algehele sluiting van de
gemeentezitting opleggen (gemeenteraadszitting zonder publiek). Deze

verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Derhalve zal de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van
23.O4.2O2O in een besloten en digitale zitting doorgaan, wat concreet
betekent dat deze vergaderingen zullen doorgaan door middel van
videoconferentie met Microsoft Teams. De werkwijze wordt vastgelegd in een

handleiding die bij de uitnodiging van deze raden zal worden gevoegd. Er

wordt tevens een testvergadering georganiseerd om technische problemen

tijdens deze videoconferentie zoveel als mogelijk te vermijden.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van23.O4.2020 zullen
doorgaan via een videoconferentie zoals beschreven in de handleiding die als

bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.
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Art. 2

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 23.04.2020 zullen

doorgaan in besloten zitting.

Art. 3

Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de gemeenteraad en de

raad voor maatschappelijk welzijn van 23.O4.2O2O.

Art.4

Dit besluit zal worden bekendgemaakt volgens de bepalingen in het decreet
over het Lokaal Bestuur van22 december 2017.

Opgemaakt te Assenede, op 15.04.2020

De Burgemeester,

Philippe De Coninck
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