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Secretarie

1 2021_BURG_00022 COVID-19 - Vergaderwijze van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst, het college van 
burgemeester en schepenen en het vast bureau - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan (bijzonder)
Gelet op artikel 134, §1 en 135 van de nieuwe Gemeentewet.

Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België.

Gelet op de introductie van “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale 
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden.

Gelet op het advies van 10 maart 2020 van de ‘Risk Assessment Group’ waarin 
wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd.

Gelet op het afkondigen van de federale fase in de bestrijding van het Covid-19 virus met 
de daarbij horende ministeriële besluiten.

Overwegende dat de opdracht van de gemeenten bestaat in het voorzien, ten behoeve 
van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, 
de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Dat deze bevoegdheid in casu met name betrekking heeft op het handhaven van de 
openbare gezondheid.

Overwegende dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de verdere 
verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van 
de openbare gezondheid.

Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de 
gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene 
zorgverlening volledig in het gedrang komt.

Context en argumentatie
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Huidige uitzonderlijke situatie rechtvaardigt het om van de normale vergaderwijze van de 
bestuursorganen af te wijken. In die omstandigheden kan het lokaal bestuur via een 
burgemeestersbesluit (politieverordening) een andere vergaderwijze vastleggen. 

Cfr.  de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, van kracht sinds september 
2020, dient 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. 

 M.b.t. de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn

Maandelijks wordt, in overleg met de fractieleiders, beslist of een digitale zitting van de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn noodzakelijk is en wordt indien 
nodig een burgemeesterbesluit hieromtrent genomen. Dit besluit wordt telkens aan de 
gemeenteraad voorgelegd ter bekrachtiging.

 M.b.t. de zittingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast 
bureau

Momenteel vinden de zittingen hoofdzakelijk digitaal plaats. Deze vergaderwijze is tevens 
voorzien in het huishoudelijk reglement. Afhankelijk van de epidemiologische toestand 
ingevolge de COVID-19 pandemie op dat moment, wordt voorgesteld om tevens de 
mogelijkheid van een hybride zitting te voorzien.

 M.b.t. de zittingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Momenteel vinden de zittingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst fysiek 
plaats met naleving van de regels van social distancing.  Afhankelijk van de 
epidemiologische toestand ingevolge de COVID-19 pandemie op dat moment, wordt 
voorgesteld om tevens de mogelijkheid van een digitale of hybride zitting te voorzien.

Zo kunnen ook leden die er fysiek niet bij kunnen zijn, digitaal deelnemen (bijvoorbeeld 
leden in quarantaine of leden die tot risicogroepen behoren).

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit
Artikel 1
De burgemeester beslist dat de zittingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst, 
het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau digitaal of hybride 
kunnen plaatsvinden telkens de epidemiologische toestand ingevolge de COVID-19 
pandemie dit vereist.
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Artikel 2
Deze beslissing zal, conform artikel 134 §1 ter bekrachtiging worden voorgelegd in de 
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Aldus gedaan in zitting van 30 maart 2021
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