GOEDGEKEURD

Burgemeester
Besluit

1

2020_BURG_00005

Zitting van 17 maart 2020
ONDERSTEUNING

Politieverordening - Coronavirus - Uitstel van de
gemeenteraad en OCMW-raad van 17 maart 2020 Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; de heer Jan De Winne

Beschrijving
Aanleiding en doel
Door de dreiging afkomstig van de verspreiding van het COVID-19-virus (Coronavirus) dienen
bijkomende maatregelen genomen te worden, ook voor de zitting van de gemeenteraad en de OCMWraad op 17 maart 2020.
Advies en motivering
Het coronavirus is in verschillende Europese landen opgedoken en ook in België stijgt het aantal
geregistreerde gevallen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten er acute
maatregelen genomen worden om deze dringende gevaren voor de volksgezondheid te beperken.
De overheid adviseert in dit verband haar beleid rond "social distancing" dat erop gericht is de
verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken of te vertragen. De maatregelen van "social
distancing" kunnen het contact tussen (eventeel onbekende) besmette personen en gezonde, niet
besmette personen zoveel mogelijk verminderen.
Voor de organisatie van de raden kunnen de door de overheid opgelegde regels inzake social
distancing niet optimaal gevolgd worden. Er zijn een aantal maatregelen mogelijk (skype, ...) mogelijk
maar die kunnen niet onmiddellijk geïmplementeerd worden. Er wordt onderzocht hoe en wanneer dit
wel kan.
Om praktische en veiligheidsredenen wordt de zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad van
deze avond 17 maart afgelast/uitgesteld.
Juridische gronden
- de beslissing van 10 maart 2020 van het Kernkabinet van de federale regering en het Strategisch
Comité inzake de uitvaardiging van proportionele maatregelen met als doel het COVID-19-virus
(Coronavirus) op het Belgisch grondgebied onder controle te houden
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- het advies van 10 maart 2020 van de "Risk Assessment Group" en van de "Risk Management Group"
waarin wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd in de zin van de
aanbevelingen van de World Health Organization (WHO)
- de buitengewone conferentie van de gouverneurs van 10 maart 2020 met de minister van
binnenlandse zaken
- het verslag van de vergadering van de gouverneur van Vlaams-Brabant met de burgemeesters op 11
maart 2020
-artikel 134 en 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet
- artikel 63 van het decreet lokaal bestuur
- de beslissing van de Nationale veiligheidsraad van 12 maart 2020
- het ministerieel besluit van 13 maart 2020

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.
Beleidsinformatie
001 - overig beleid.

Besluit
Artikel 1
De zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 maart 2020 wordt
afgelast/uitgesteld. Er wordt onderzocht welke maatregelen op korte termijn kunnen genomen worden
om de zittingen van de raden zo snel mogelijk opnieuw te organiseren.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck
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