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ZITTING VAN 15 mei2020
Alexandra Thienpont, burgemeester

l - Resluit van de hursemeester m.h.t. het I
doorsaan van de versaderinsen van de
raadscommissies in digitale en besloten zitting gedurende de periode van de federale fase in het kader
van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-l9 te beoerken.
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2017;
Gelet op de aÍikelen 133 $2, 134 $1 en 135 $2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het ministerieel besluit van23 maart2020 houdende de maatregelen om in de verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-I9 tegen te gaan, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het tot de taak van de gemeente behoort om te voorzien, ten behoeve van de
inwoners, in een goede politie, met name onder andere over de gezondheid en veiligheid op de
openbare wegen en in openbare gebouwen:
Overwegende dat het derhalve tot de taak en bevoegdheid van de gemeente behoort om passende
maatregelen te nemen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-l9-virus met zich
meebrengt, te voorkomen. De gemeenteoverheden kunnen dan ook op grond vandeze algemene
politiebevoegdheid maatregelen nemen om de openbare orde in de ruimste zinvanhet woord binnen
de gemeente te verzekeren;
Overwegende dat op grond van de artikelen 133 $2 en 135 $2 van de Nieuwe Gemeentewet de
burgemeester bevoegd is voor de wijwaring van de openbare orde (zijnde rust, veiligheid en
gezondheid) op openbare en publieke toegankelijk plaatsen en dat de burgemeester eveneens in
dringende omstandigheden maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van vergaderingen van
lokale bestuursorganen;
Overwegende dat dit burgemeestersbesluit wordt genomen om de veiligheid en gezondheid van de
raadsleden en de bevolking te garanderen en niet omdat het gaat over aangelegenheden die de
persoonlijke levenssfeer raken of omdat twee derde van de aanwezige leden op gemotiveerde wijze
heeft besloten tot behandeling in besloten zitting(zoals bedoeld in art. 28 van het decreet over het
lokaal bestuur, eveneens van toepassing op commissies conform art.37 $2 van het decreet);
Overwegende dat teneinde de verdere verspreiding van hlet coronavirus maximaal te beperken, het,
gelet op de ernstige huidige situatie, noodzakelijk is om geen fysieke bijeenkomsten van
bestuursorganen te laten doorgaanmaaÍ deze in digitale zitÍingte laten doorgaan, wat concreet
betekent dat deze zullen doorgaan door middel van videoconferentie, en dit voor de volledige periode
van de federale fase;
Overwegende dat het bestuur, geziende dringende omstandigheden, de mogelijkheden heeft
onderzocht om de vergaderingen via videoconferentie te laten doorgaan en dat er hiervoor werd
besloten om gebruik te maken van Microsoft Teams;
Overwegende dat livestream momenteel echter technisch en praktisch niet haalbaar is en onvoldoende
kon getest worden om een correcte werking te kunnen garanderen binnen deze korte periode;
Overwegende dat de vergaderingen derhalve in besloten zitting zullen doorgegaan om redenen van
volksgezondheid maar waarop voor het overige de gebruikelijke openbaarheid zal worden toegepast;

Besluit:

Artikel 1: De openbare zittingen van de vergaderingen van de raadscommissies worden verboden.
Deze vergaderingen zullen in besloten zittingdoorgaan.

Artikel 2: De zittingen van

de vergaderingen van de raadscommissies

zitting volgens videoconferentie.

zullen enkel doorgaan in digitale

Artikel 3: De maatregelen vermeldt in artikel I enL vandeze beslissing blijven van kracht gedurende
de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus
Covid-l9 te beperken, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een aanpassing van deze
beslissing rechtvaardigen.

Artikel 4: Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad van
8 juni 2020.
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