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Gemeenteraadszitting van 27 april 2020 

Geachte  

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 16 april 2020 en met 

akkoord van een meerderheid van de raadsleden wordt de zitting van de 

gemeenteraad van 27 april 2020 via een e-mailprocedure georganiseerd. 

Op die manier wordt voldaan aan de wens van de federale regering om de 

dagelijkse werking van het bestuur te garanderen en tegelijk de risico’s tot 

verspreiding van het virus te minimaliseren. 

De zitting is bijgevolg uitzonderlijk gesloten voor publiek. 

AGENDA 

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting van 02 maart 2020

De notulen van de gemeenteraad van 02 maart 2020 dienen te worden goedgekeurd. 

2. Bekrachtigen besluit van de burgemeester van 18 maart 2020 houdende

verordening tot afsluiting grensovergangen met Nederland

Gezien de verspreiding van het COVID-19 coronavirus in België en in Europa 

werd op 18 maart 2020 een Ministerieel Besluit opgesteld waarin o.a. opgenomen 

werd dat niet-essentiële reizen vanuit België voortaan verboden werden. In 

navolging hiervan diende de burgemeester een besluit te nemen om bepaalde 

grensovergangen met Nederland te laten afsluiten en één grensovergang 

gecontroleerd open te laten. Dit besluit moet door de raad worden bekrachtigd. 

3. Bekrachtigen besluit van de burgemeester van 23 maart 2020 houdende het

bevel tot opvordering van ontsmettingsalcohol

De burgemeester besliste op 23 maart 2020 tot bevel tot opvordering van alle 

ontsmettingsalcohol geproduceerd door jeneverstokerij Eenvoud, gevestigd 

Wachtebekestraat 118 te 9060 Zelzate tot het einde van de periode waarin de 

verspreiding van het COVTD—19 coronavirus wordt bestreden. Dit besluit moet 

door de raad worden bekrachtigd. 

4. Bekrachtigen besluit van de burgemeester van 16 april 2020 tot de

organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor

maatschappelijk welzijn op 27 april 2020 via e-mailprocedure

Aanvankelijk werd geadviseerd om vergaderingen zo veel als mogelijk uit te 

stellen. Omdat ondertussen duidelijk is geworden dat de normale situatie niet 

meteen zal terugkeren en omdat lokale besturen niettemin hun dagelijkse 

werking moeten kunnen garanderen, besliste de burgemeester op 16 april 2020 

tot het organiseren van de vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn op 27 april 2020 via e-mailprocedure. Dit besluit moet 

door de raad worden bekrachtigd.  
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