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Beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor
maatschappeliik welzijn in het kader van de verspreiding van
het coronavirus COVID-19.
Bevoegdheid
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Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 51.

Wetgeving en reglementen
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Nieuwe Gemeentewet, artikel 733, t34 51 en 135 52 2e lid 5'.
Decreet van22 december 2oL7 over het lokaal bestuur, artikel 286 en2g7.
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de
federale fase betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis

coronavirus COVID-19.
Ministerieel besluit van 30 juni 2O2O houdende de afkondiging van de federale
fase betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID19.
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Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-1_9 te beperken.
Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-1"9 te beperken.
Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-i.9 te beperken.
Verwijzingsdocu menten
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Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 26.1,1,.2O2O.
Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie

26.LL.2020.
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Richtlijnen Agentschap Binnenlands bestuur over vergaderingen van
bestuursorganen van lokale besturen die gelden vanaf 1 september:

https://lokaa lbestuur.vlaa nderen.be/vergaderingen-van-loka lebestu u rsorga ne n-tijdens-co ro nacrisis.

Verantwoording
a

a

Via ministerieel besluit van 13 maart 2020 is de federale fase van het nationaal
noodplan betreffende de coórdinatie en het beheervan de crisis coronavirus
COVID-19 afgekondigd. De federale fase is een uitzonderlijke situatie en is nog

altijd van toepassing.
De federale overheid moest toen dringende maatregelen nemen om de
verspreiding van het coronavirus te beperken. Die uitzonderlijke situatie
rechtvaardigde het om van de normale vergaderwijze af te wijken. ln die
omstandigheden kon het lokaal bestuur via een burgemeestersbesluit
(politieverordening) een a ndere vergaderwijze vastleggen. Som mige loka le
besturen kozen voor een virtuele vergadering, sommige gingen voor andere
mogelijkheden zoals een fysieke vergadering zonder toegang voor publiek,
vergaderen op een andere locatie om de social distancing te garanderen of
vergaderen via e-mail.
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De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) over

vergaderingen van bestuursorganen van lokale besturen in de coronacrisis
waren een dynamisch gegeven. We volgden de evolutie van de opgelegde
maatregelen en stemden de richtlijnen daarop af. Wat stond en staat daarbij
centraal? Bij elke vorm van vergaderen moet je de democratische waarborgen
uit de regelgeving zoals tegensprekelijk debat, openbaarheid van de
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vergadcring (indicn van toepassing) of correct verloop van beraadslaging en
stemming kunnen verzekeren.
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur gaf in de commissievergadering
Binnenlands Bestuur van 2 juni 2020 aan dat er een kader komt voor
vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf september 2020. Dat vertaalt
zich concreet in richtlijnen die gelden vanaf L september 2020.
Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-l-g maximaal te
beperken is het gelet op de ernstige huidige gezondheidssituatie aangewezen
om te opteren voor digitale vergaderingen van de gemeenteraad en de raad

voor maatschappelijk welzijn. De gezondheidssituatie is in oktober 2020
dermate snel en slecht geëvolueerd (exponentiële toename besmettingen,
toenemende ziekenhuisbezetting corona-patiënten, snel stijgende
positiviteitsratio, toenemend aantal patiënten op intensieve zorgen, stijging
aantal sterfgevallen) en is sindsdien nog onvoldoende verbeterd dat dit de
meest aangewezen vergadervorm is.
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S1" en 135 van de Nieuwe Gemeentewet kunnen
(digitaal)
en de motivering (gezondheidssituatie)
de wijze van vergaderen

Op grond van de artikels 1-34,

uit ( pol itieve ro rden i ng)'
De digitale gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn moeten
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
wo rden vastge legd i n ee n bu rge m eestersbesl
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via livestream.
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ln uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad (artikel j.34, S j.
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.
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Derhalve zullen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van
L7 decembe r 2O2O in een digitale zitting doorgaan die openbaar te volgen is
via een audiovisuele livestream.
BESTUIT

Artikell
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van L7 december
2O2O zullen omwille van de gezondheidssituatie doorgaan via een

videoconferentie. Deze digitale zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn zullen openbaar te volgen zijn via een audiovisuele
livestream (Youtube ka naa l).

Art.2
Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de gemeenteraad van
17 december 202O.

Art.3
Dit besluit zal worden bekendgemaakt volgens de bepalingen in het decreet
over het lokaal bestuurvan 22 december2OtT.

Opgemaakt te Assenede , op O8.12.2020
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De Burgemeester,
Philippe De Coninck

