Besluit van de burgemeester houdende digitale vergadering
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn op 31 januari en 21 februari 2022 via videoconferentie

DE BURGEMEESTER
Bevoegdheid
De wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een
epidemische noodsituatie (Pandemiewet), artikel 4, § 2, en artikel 5, § 2.
Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 dat de epidemische noodsituatie betreffende de
coronavirus COVID-19 pandemie afkondigt.
Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 waarin de nodige maatregelen van bestuurlijke politie
zijn opgenomen ten einde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken.
Wetten, reglementen en verwijsdocumenten
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of
hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.
De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands bestuur betreffende fysiek, digitaal of hybride
vergaderen door bestuursorganen van de lokale besturen, zoals vermeld op hun website.
De algemeen geldende maatregelen tijdens de coronacrisis, zoals vermeld op website van de
Vlaamse overheid.
Het besluit van de burgemeester van 4 november 2021 houdende COVID19 - vergaderwijze van het
college van burgemeester en schepenen, vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst.
Motivatie
Het overlegcomité van 26 oktober 2021 besliste dat vanaf vrijdag 29 oktober 2021 mondmaskers
weer door iedereen gedragen moeten worden in de publiek toegankelijke ruimten van
overheidsgebouwen. Deze beslissing werd vertaald in artikel 22, tweede lid, 10° van het Koninklijk
Besluit van 28 oktober 2021.
Deze mondmaskerplicht heeft gevolgen voor de organisatie van de fysieke vergaderingen van de
lokale bestuursorganen. Daar geldt bijgevolg opnieuw een mondmaskerplicht. De lokale besturen
kunnen daarnaast nog bijkomende voorschriften in acht nemen.
Het overlegcomité van 17 november 2021 besliste dat er een brede mondmaskerplicht komt vanaf
20 november. Dit betekent ook dat bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de
grootte van het evenement een mondmaskerplicht geldt. Naar analogie wordt die regeling
doorgetrokken voor de organisatie van de fysieke vergaderingen van de lokale en provinciale
bestuursorganen. Iedereen moet steeds een mondmasker dragen. Als de vergadering plaatsvindt in
een voldoende geventileerd lokaal en de sociale afstandsregels gegarandeerd zijn voor alle
aanwezigen, kan het toegelaten worden om als raadslid het mondmasker af te zetten als hij of zij het

woord neemt. Na de tussenkomst wordt het mondmasker terug opgezet. Het lokaal bestuur blijft
verantwoordelijk voor het veilig verloop van de vergadering.
Het gebruik van een Covid Safe Ticket voor de organisatie van een gemeenteraad is wettelijk niet
toegestaan.
Er kan uiteraard steeds gekozen worden om de vergadering digitale of hybride te organiseren.
Voor de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, van het vast bureau en van het
bijzonder comité voor de sociale dienst werd reeds beslist dat deze digitaal kunnen plaatsvinden
telkens de epidemiologische toestand ingevolge de COVID-19 pandemie dit vereist.
Voor de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari en 21
februari 2022 wordt het eveneens noodzakelijk geacht deze digitaal – via videoconferentie - te laten
verlopen.
Huidige situatie (stijgend aantal coronabesmettingen in de gemeente) rechtvaardigt deze keuze.
Volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, van kracht sinds september 2020,
dienen bij elke vorm van vergaderen de democratische waarborgen uit de regelgeving zoals
tegensprekelijk debat, openbaarheid van de vergadering (indien van toepassing) of correct verloop
van beraadslaging en stemming verzekerd te worden.
BESLUIT
Artikel 1
Teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie
betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken beslist de
burgemeester dat de zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 31
januari en 21 februari 2022 digitaal – via videoconferentie - zullen plaatsvinden.
Artikel 2
De digitale vergadering van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en eventuele
gemeenteraadscommissies worden gelivestreamd zodat de openbaarheid ervan verzekerd is. Via de
webtoepassing van de gemeente wordt gecommuniceerd hoe pers en publiek de vergaderingen
kunnen volgen via de audiovisuele livestream.
Artikel 3
De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische voorwaarden
voldoen.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt aan de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor
maatschappelijk welzijn en de voorzitter van de gemeenteraadscommissie overgemaakt alsook aan
alle raadsleden zodat zij hiervan kennis kunnen nemen.
Artikel 5
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende
vergadering.
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